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Simpósio: BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (NEGÓCIOS E DIREITOS HUMANOS) 

 

RESUMO: O objetivo do trabalho é mostrar  como os bancos ferem os direitos da 

personalidade do cidadão, ao, de forme livre, consciente e estratégica, criarem uma rede 

destinada a aprisionar clientes hipossuficientes ao degradantes grilhões do endividamento, 

utilizando pessoas como meros lubrificantes para sua enorme engrenagem de securitização. A 

assinatura no contrato de mútuo financeiro obriga ao tomador a restituir ao banco a quantia 

emprestada adicionada de remuneração: os juros. A contrapartida do banco é apenas subscrever 

o valor na conta do mutuário. Isso só é possível graças ao SISTEMA DE RESERVA 

FRACIONÁRIA, o que quer dizer que somente uma pequena parte do dinheiro que o banco 

empresta tem que ser lastreada por patrimônio próprio. Desde logo o suporte à relação é um 

nexo não apenas jurídico, porque, se assim fosse, ter-se-ia um a justificação na contratualística 

tradicional, porém de uma vinculação intersubjetiva, em que as partes se completam 

mutuamente. Uma vez que para manter o sistema funcionando deve-se criar cada vez mais 

crédito de forma que em uma ponta hajam pagamentos/entradas de dinheiro oriundos de 

créditos anteriores que alimentarão créditos novos e maiores por conta da já citada reserva 

fracionária. Essa é a dinâmica das relações entre bancos e clientes. Esse loop esbarra em um 

problema fundamental: existe um número limitado de  clientes/consumidores de bom crédito e 

baixo risco. Com esses dados em mãos os bancos partiram para uma ofensiva de crédito 

relaxando seus critérios de concessão o quanto puderam, gerando assim, uma verdadeira 

revolução nos hábitos e levando sua penetração na vida cotidiana dos consumidores a novo 

patamar. Criou-se a demanda por consumo financiado pelos bancos. Consumidores 

hipossuficientes, com pouca ou nenhuma sobra orçamentária, sucumbiram ao canto da sereia 

das facilidades de pagamentos de empréstimos e acabaram acorrentados às dívidas. Foi-se 

constatando que sozinhos esses créditos apresentavam maiores riscos, porém agrupados em 

tranches seu retorno apresentava rentabilidade atraente. Por fim através do lobby, os bancos 

conseguiram acesso aos proventos dos aposentados e pensionistas através da regularização dos 

empréstimos consignados, que á primeira vista criou um sistema onde, por conta do baixo risco, 

a remuneração poderia ser menor abaixando o custo do dinheiro, ajudando assim o consumidor 

em uma necessidade pontual, teoricamente, um beneficio, não fosse a maneira como é 

oferecido. São inúmeros, os clientes levados a erro por essa forma de apresentação do produto. 

Tais operações são chamadas de empréstimos predatórios. Embora os credores que adotam esse 

tipo de prática tendam a atingir pessoas com menor nível de escolaridade, minorias raciais e 

idosos, esse tipo de empréstimo faz vítimas em todas as camadas da população. Resta clara a 

manipulação dos bancos, a indução do consumidor a erro para que haja a produção de dinheiro 

através da emissão do crédito, é um movimento orquestrado de forma consciente. Portanto os 

bancos têm que ser responsabilizados, é obrigação dos bancos verificarem de forma sólida para 

quem emprestam recursos conforme aplicando a teoria do risco do empreendimento. Fazendo 

jus, assim, a efetivação de sua importante função social. 
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