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Atuar em prol dos consumidores brasileiros, com um olhar especial para os
hipervulneráveis, faz parte do cotidiano do Instituto Defesa Coletiva, que há mais
de 20 anos busca a construção de uma sociedade justa, equilibrada e sustentável,
com a utilização da ação coletiva de consumo e da educação financeira como uns
dos seus principais instrumentos. 

Atualmente, das mais de 100 ações coletivas de consumo com abrangência
nacional que a entidade conduz, mais de 30 são voltadas para a garantia do
mínimo existencial e buscam trazer benefícios para milhões de consumidores
hipervulneráveis, que não tem como arcar com a contratação de advogados e
despesas processuais.

No Brasil, há um clamor social por celeridade, eficiência e segurança jurídica e,
nesse cenário, a organização promove um tema que pode efetivamente solucionar
conflitos de massa, trazendo benefícios para milhões de consumidores.

Na sociedade moderna, os operadores de direito estão sendo chamados a intervir
no campo das políticas públicas, pelas vias dos direitos difusos e coletivos, o que é
um imenso desafio, porém, representa uma inovação disruptiva fundamental para
a construção de uma sociedade justa. 

O ano de 2022 foi marcado por relevantes conquistas alcançadas pelo Instituto
Defesa Coletiva, tanto no que se refere à sua atuação jurídica, como relacionadas
às ações sociais da entidade, as quais demonstram o seu potencial para
proporcionar o acesso à justiça a milhões de pessoas, indistintamente, bem como
para utilizar a educação para promover a transformação do mercado de consumo.

Todas as realizações só foram possíveis graças a uma equipe excepcional de
colaboradores e à confiança recebida dos nossos associados, parceiros e
apoiadores, incluindo doadores do setor privado e representantes do poder público,
como o Ministério Público de Minas Gerais, os Procons, a Defensoria Pública e a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que não pouparam esforços para o trabalho
conjunto em prol dos consumidores e cidadãos brasileiros.

Deixamos aqui o nosso profundo agradecimento a todos e todas que fizeram e
fazem parte da nossa história!

Lillian Jorge Salgado - Presidente do Comitê Técnico
Elen Prates de Souza - Diretora Executiva

Mensagem da administração



Antes de tudo vamos nos apresentar. 

Somos o Instituto Defesa Coletiva, uma entidade da sociedade civil, sem fins
lucrativos, fundada em 1999, com o objetivo de garantir os direitos coletivos e
contribuir para a construção de uma sociedade justa, equilibrada e sustentável.

Integramos o Sistema Estadual de Defesa do consumidor e temos assento nos
Conselhos do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e do Fundo
Estadual de Direitos Difusos do Estado de Minas Gerais, além de integrarmos o
Fórum Nacional das Entidades Civis. Também estamos inscritos nos Conselhos
Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa dos municípios mineiros de Belo
Horizonte e Contagem, no Conselho Municipal da Assistência Social de Belo
Horizonte e no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social.

Ao longo da nossa história, desenvolvemos vocação para a defesa dos
consumidores idosos, especialmente dos moradores da região metropolitana de
Belo Horizonte (MG), que diariamente buscam os nossos serviços para denunciar
a violência financeira sofrida. 

A partir do contato e do entendimento da dinâmica dos problemas desse público,
implementamos e mantemos o programa “Crédito Consciente para os
Consumidores Idosos”, que promove a educação financeira e o envelhecimento
ativo e saudável. 

Muito prazer, somos o
Instituto Defesa Coletiva!



O que fazemos

Atuamos na promoção da defesa de direitos, monitorando o mercado de
consumo e avaliando a necessidade e a viabilidade de ingressarmos com Ações
Civis Públicas (ACPs) que sejam necessárias para o garantir o amplo e
indistinto acesso à justiça. Concomitantemente, conduzimos diariamente as
ACPs já interpostas, algumas em parceria com o poder público competente
(Procons, Defensoria Pública, MP).

Mantemos presença assídua da nossa equipe de trabalho nos gabinetes dos
juízes, tribunais, casas legislativas, órgãos públicos, manifestações, mídia e
redes sociais, sempre buscando promover a defesa de direitos e o amplo acesso
à justiça, por distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no
contexto da sociedade.

Em parceria com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e os órgãos de
proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, participamos de eventos de
relevância para a sociedade brasileira, onde são debatidos assuntos relativos
ao processo coletivo brasileiro e/ou à defesa dos consumidores brasileiros, os
quais contribuem para agregar valor às soluções já disponibilizadas para a
sociedade ou para gerar inovações capazes de trazer resultados benéficos para
milhões de pessoas. Também capitaneamos movimentos em prol dos
hipervulneráveis, a exemplo da manifestação técnica para a atribuição do veto
presidencial à MP 1106/2022.

Informamos o consumidor brasileiro sobre os seus direitos, disseminando
conhecimentos que visam o aprimoramento do mercado de consumo, com a
produção e a divulgação de conteúdo em nossos canais institucionais, os quais
se constituem em um meio para esclarecer, orientar, alertar e empoderar os
cidadãos brasileiros, em especial as pessoas idosas.

https://defesacoletiva.org.br/site/wp-content/uploads/2021/06/Cartilha.pdf
https://defesacoletiva.org.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Cartilha-Cr%C3%A9dito-Consciente-para-Idosos-2022-2.pdf


O que fazemos

Prestamos atendimentos sociojurídicos gratuitos aos consumidores brasileiros,
especialmente aos idosos hipervulneráveis, vítimas de violência financeira,
disponibilizando uma área de relacionamento formada por especialistas no
Código de Defesa do Consumidor, para atendimento individual presencial e por
telefone e e-mail. 

Desenvolvemos e executamos projetos sociais com as temáticas da educação
financeira, do empreendedorismo e envelhecimento ativo e saudável, com um
olhar especial direcionado ao público feminino da terceira idade.

Idealizamos conteúdos educativos gráficos e audiovisuais, como o
documentário “COVARDIA CAPITAL”, o videoclipe “APRENDENDO A DIZER NÃO” e a
cartilha didática “CRÉDITO CONSCIENTE PARA IDOSOS”, que retratam as
consequências da concessão de crédito indiscriminado aos idosos e trazem
dicas para uma vida financeira saudável na terceira idade. 

Realizamos eventos educativos para pessoas idosas de Belo Horizonte e de
outros municípios, sempre com a parceria do poder público e com a utilização
de atividades artísticas e orientadoras, dentro das temáticas do uso do crédito
bancário de forma consciente e saudável, com a prevenção e o tratamento do
superendividamento causado pelas “armadilhas” do crédito fácil.



Garantir os direitos coletivos do cidadão e do consumidor, para a
construção de uma sociedade justa, equilibrada e sustentável,
inspirando mudanças de atitudes e comportamentos.

Nosso propósito

Proteger o cidadão e o consumidor das práticas abusivas do
mercado por meio das ações coletivas;

Estimular a utilização da ação coletiva como instrumento para
a proteção máxima do consumidor / cidadão, visando
minimizar os litígios e harmonizar as relações de consumo em
massa;

Fomentar o aprimoramento da legislação de defesa do
consumidor para repressão ao abuso do poder econômico;

Implementar iniciativas educacionais relacionadas ao crédito
consciente, consumo sustentável, educação financeira, direitos
do consumidor e outros direitos fundamentais;

Promover alianças e parcerias estratégicas com instituições,
nacionais e internacionais, para aumentar a força de atuação e
uso de melhores práticas.

Nossa missão



Nossa organização se
pauta por princípios que
respeitam a sociedade,
nosso propósito essencial
e as legislações vigentes,
a curto e longo prazo.

COOPERAÇÃO

Valores

Justiça Social

Buscamos o equilíbrio nas
relações para minimizar as
desigualdades sociais geradas
pelo abuso do poder econômico,
promovendo a solidariedade
coletiva e a igualdade de direitos.

Ética

Somos uma instituição sem fins
lucrativos e independente, o que
nos garante liberdade de
posicionamento e de gestão. Assim,
assumimos os riscos dos confrontos
visando sempre a proteção do
consumidor / cidadão dos abusos
do poder econômico.

Transparência

Seguimos os melhores padrões de
prestação de contas, em
coerência com nosso estatuto,
regimento interno e planejamento
estratégico.

Independência

Acreditamos firmemente que a
construção de um mundo
melhor implica em utilizar os
recursos naturais satisfazendo
as necessidades da geração
atual sem comprometer as
gerações futuras.

Cooperação

O trabalho em parceria com
outras organizações aumenta
nossa força e otimiza a utilização
dos recursos, somando esforços
para resultados onde equipes
multidisciplinares atuam de
forma complementar e sinérgica.

Consumo sustentável



Nossos gestores e colaboradores, com sua experiência, excelência técnica e
talentos, tiveram e tem participação fundamental na nossa história, contribuindo
ativamente para o aprimoramento do processo coletivo brasileiro e para a redução
de desigualdades sociais.

E não podemos deixar de ressaltar o importante apoio que recebemos dos
conselheiros e coordenadores indicados para os nossos conselhos consultivo e
científico, bem como para o comitê técnico, constituídos por juristas, mestres,
doutores e profissionais renomados como Camilo Zufelato, Adriana Fileto e Flávia
Barbalho.

FLÁVIA BARBALHO

Conheça a nossa
equipe de trabalho

LILLIAN JORGE SALGADO
Presidente do Comitê Técnico

ELEN PRATES DE SOUZA
Diretora Executiva

LUIZ FERNANDO BARRETO PERES
Diretor Econômico

ERICA REGINA DE OLIVEIRA COMPART

Diretora de Relações Internacionais
ANA CRISTINA RENNÓ DE SOUZA

Coordenadora de Projetos

LANAY MONTEIRO DE CASTRO MAYA

Assessora Jurídica

AMANDA GABRIELA LOPES DE ALMEIDA
Assessora Jurídica

FÁTIMA GERALDA DA COSTA PEREZ
Assessora Financeira

BRANCA MARIE DARDOT PRATES
Assessora de Comunicação

Coordenadora do Comitê
Técnico de Ação Cultural

ADRIANA FILETO
Coordenadora do Comitê

Técnico de Educação Financeira
Membro do Conselho

Consultivo

CAMILO ZUFELATO



Nossa estratégia de
sustentabilidade financeira

Planejamos as atividades de forma a permitir a sustentabilidade e perenidade,
considerando que as ações civis públicas em curso podem gerar recursos
financeiros, os quais são usados e prol dos consumidores brasileiros,
especialmente dos idosos e hipervulneráveis. 

Temos reconhecimento chancelado pelo Supremo Tribunal de Justiça em
temas de grande relevância para a sociedade de consumo e, além disso,
nossos projetos sociais incentivados têm obtido sucesso nas aprovações e
execuções em parceria com o poder público e com o apoio financeiro de
empresas do setor privado.

Sendo assim, as nossas atividades são mantidas pelas receitas oriundas das
ACPs interpostas e por recursos captados no setor privado para a execução dos
projetos sociais incentivados. 



Mais de 29 milhões pessoas,
considerando o número de
consumidores brasileiros da terceira
idade apontados pelos dados do IBGE
e beneficiados com as decisões
judiciais das ACPs interpostas

2022: um ano de muito
aprendizado e conquistas
em prol dos consumidores
brasileiros

Agora que você já conhece melhor quem somos e o que fazemos, vamos
falar sobre o que aconteceu de mais importante em 2022, que foi um ano
marcado por relevantes conquistas, tanto no que se refere à nossa
atuação jurídica, como relacionadas às nossas ações sociais.
Veja alguns detalhes:

Retrospectiva 2022: nossos beneficiados

Caracterização das ações

55 consumidores idosos

Pessoas beneficiadas/atendidas

Palestras educativas sobre o uso
consciente do crédito bancário,
consumo sustentável e
organização financeira

Atendimentos sociojurídicos gratuitos 

Condução de processos judiciais
(526 prazos cumpridos no ano)

Participação em eventos em parcerias
com outras entidades do Sistema
Nacional de Proteção do Consumidor ou
da Rede de Atendimento à Pessoa Idosa

Elaboração de propostas e planos
de trabalho para execução de
projetos sociais incentivados

Presença digital: produção e
publicação de conteúdo para
informar o consumidor brasileiro

319 pessoas (184 pessoas idosas
presentes em 07 palestras presencias e
01 evento virtual; 135 colaboradores da
rede de atendimento à pessoa idosa
presentes em 10 eventos virtuais)

Os consumidores brasileiros, em geral

Público-alvo de 1.600 pessoas idosas

17.860 visitantes e 23.537 visitas ao
site; 613 inscritos no Youtube, com
3.261 visualizações, 232 horas e 17.511
impressões; 2.579 seguidores no
Instagram com alcance de 10.615 e
51.530 impressões; 774 seguidores no
Facebook, com alcance de 1.140; 151
seguidores no Linkedin



ATUAÇÃO JURÍDICA

Em várias decisões judiciais de 2022, a nossa legitimidade para pleitear os
direitos dos consumidores na Justiça foi confirmada, o que contribui para o
fortalecimento do processo coletivo brasileiro.

Em 02/2002, a decisão relativa à Ação Civil Pública 5205304-
64.2021.8.13.0024, de nossa iniciativa, beneficiou aposentados e pensionistas,
ao proibir o Banco Mercantil do Brasil de realizar a contratação do cartão de
crédito consignado via telefone, bem como de proceder o depósito em conta
do consumidor sem o seu consentimento, sob pena de multa de R$50.000,00
por evento que caracterize. Tal decisão levou em consideração a
multiplicação dos casos em que o consumidor se diz lesado, seja por
liberação de recursos em sua conta, a título de “saque” vinculado a cartão
de crédito consignado, sem prévia e expressa solicitação; seja por indução a
erro quanto à natureza e características do negócio jurídico, que é entendido
como sendo um “empréstimo consignado”.

Em 06/2022, alcançamos outra vitória, através da ACP nº 0802150-
02.2022.04.05.8300, que resultou na mudança da operacionalização do INSS,
a fim de prevenir fraudes contra aposentados e pensionistas. A autarquia
federal, quase vinte anos após a vigência da lei que regulamentou o
consignado no país, terá que preventivamente bloquear a opção de
contratação do consignado dos aposentados, a qual será possível apenas
mediante a solicitação de desbloqueio pelo próprio aposentado ou
pensionista. Adicionalmente, terá que promover a apuração e a punição dos
bancos que desrespeitarem as normas da linha de crédito.

Conquistas alcançadas por
meio de Ações Civis Públicas
interpostas pela nossa
equipe jurídica



ATUAÇÃO JURÍDICA

Também no mês de junho, foi proferida decisão na ACP 5155846-
15.2020.8.13.0024, outra iniciativa nossa em parceira com o Procon Uberaba,
que impediu o C6 Bank de conceder empréstimos consignados até que
apresente um plano de ação antifraude que coloque fim às concessões de
empréstimos sem a autorização do consumidor. A partir da referida decisão,
estão sendo realizadas reuniões entre as partes, com o objetivo de reavaliar o
modus operandi do banco, proporcionar maior segurança às futuras
contratações e reparar o dano aos consumidores lesados.

Em 19/09/2022, foi proferida decisão contra o Banco Pan, na ACP 5155410-
90.2019.8.13.0024, tendo o magistrado majorado para 300% a multa sobre o
valor depositado indevidamente como empréstimo ou cartão consignado, em
cada caso de descumprimento da ordem liminar que proibiu o banco de
realizar a contração via telefone, bem como de proceder o depósito em conta
do consumidor sem o consentimento.

Em 12/2022, o Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão em que o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a comercialização de cartão
de crédito consignado pelo Banco BMG, porque a instituição ofereceu o
serviço por telefone a idosos, aposentados e pensionistas, o que é irregular.
Pela decisão, o BMG também terá de promover novas ações publicitárias
para explicar aos consumidores os riscos relacionados à contratação de
cartão consignado.

Conquistas alcançadas por meio de Ações Civis
Públicas interpostas pela nossa equipe jurídica



ATUAÇÃO JURÍDICA

O ano também se encerrou com a certificação do trânsito em julgado em
duas ações importantes que beneficiarão toda a coletividade a nível
nacional. Em ambos os casos as instituições financeiras deverão restituir os
consumidores pelas cobranças abusivas. Veja o detalhamento dos cases:

Conquistas alcançadas por meio de Ações Civis
Públicas interpostas pela nossa equipe jurídica

BANCO SAFRA Processo nº 1662090-88.2008.8.13.0024

O pedido foi julgado procedente, declarando a abusividade da cobrança da
tarifa de liquidação antecipada, nos contratos celebrados antes de
08/09/2006 e a partir de 10/12/2007, devendo os valores pagos serem
restituídos aos consumidores, observada a prescrição decenal em relação às
tarifas pagas em período superior a 10 (dez) anos antes do ajuizamento
ação. 

BANCO OMNI Processo nº 1708972-40.2010.8.13.0024

A condenação definitiva por órgão colegiado determinou que o banco
promova a restituição simples a todos os consumidores brasileiros dos
valores cobrados indevidamente a título da Tarifa de Registro de Contrato,
Tarifa de Serviços de Terceiros, Tarifa de vistoria ou de avaliação do bem,
Tarifa de Abertura de Crédito, reconhecidas como abusivas.



No exercício de 2022, foi interposta uma Ação Civil Pública (ACP),
apresentada pela nossa equipe jurídica, contra a companhia aérea Ibéria
Linhas Aéreas, em virtude da publicidade enganosa sobre a promoção de
passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro – Paris. Em que pese a
divulgação massiva da oferta aos consumidores a companhia aérea
cancelou os bilhetes emitidos, afirmando se tratar de um erro sistêmico,
ensejando o ajuizamento da ação.

Estamos estruturando ainda uma ação em face de uma financeira, a qual
vem realizando operações de crédito sem anuência do consumidor,
comprometendo a margem consignada de aposentados e pensionistas. 

Novas ACPs 

Amicus Curiae
Em virtude do notório saber jurídico e da expertise do nosso corpo jurídico,
recebemos pedido de ingresso na condição de amicus curiae em três
processos (ADI 7.223; ARE 1396340 e ADPF 1005), enquanto, recentemente, o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos intimou a manifestar interesse em
atuar também na condição de amigos da Corte no processo de Incidente de
Demanda Repetitivas de nº 0264206-70.2021.8.13.0000, sendo que este último
está em vias de ingresso.



Em 2022, tivemos a inscrição aprovada no CMAS - Conselho Municipal de
Assistência Social de Belo Horizonte (MG) e demos início aos procedimentos
para a inscrição no CNEAS – Cadastro Nacional de Entidades de Assistência
Social, a qual foi aprovada no início de 2023.

No escopo da Campanha Crédito Consciente aos Idosos, que mantemos de
forma permanente, realizamos 55 atendimentos sociojurídicos, sendo 41
atendimentos para o projeto Educação ao Crédito Consciente para os
Consumidores Idosos, o qual estamos executando em parceria com o
Município de Belo Horizonte (termo de fomento formalizado em 19/11/2021). 

Registre-se a inauguração, em 05/2022, do “Instituto Defesa Coletiva
Itinerante” por meio do qual atendimentos foram realizados nas
dependências dos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) de Belo
Horizonte, mediante o deslocamento da nossa equipe jurídica em dias e
horários agendados com o poder público.

Ações sociais



No escopo do projeto, ainda realizamos 10 eventos virtuais educativos para os
colaboradores da Rede de Atendimento à Pessoa Idosa de Belo Horizonte,
dentro da temática da educação financeira e do crédito consciente aos
consumidores idosos. Foram capacitados 135 multiplicadores de
conhecimento entre profissionais que atuam diariamente no atendimento de
idosos e familiares em suas rotinas de trabalho, os quais poderão atuar no
combate ao superendividamento e à violência financeira contra a pessoa
idosa.

Também realizamos eventos educativos presenciais nos CRAS de Belo
Horizonte, no CRPI (Centro de Referência da Pessoa Idosa), nos CACs
(Centros de Apoio Comunitário), bem como em algumas entidades que
atendem comunidades específicas, a exemplo do Grupo Alegria de Viver, do
bairro Cachoeirinha de Belo Horizonte. Ao todo foram 184 pessoas idosas que
participaram das palestras educativas, contando a edição de novembro de
2022, do Fórum Ampliado de Direitos da Pessoa Idosa. 

Ações sociais



Registre-se que a parceira com o Município de Belo Horizonte foi beneficiada
em 2022 com a captação adicional de recursos, a qual permitirá a sua
continuidade em 2023, com previsão de alcance das ações educativas para
mais 170 pessoas idosas e com novos atendimentos sociojurídicos gratuitos.

Ressaltem-se as propostas de projetos e planos de trabalho
aprovados/apresentados ao poder público em 2022, com captação de
recursos que já permitem o início da execução, com previsão de beneficiar
1.660 pessoas idosas até 2025 e com expectativa de serem iniciados em 2023,
a exemplo dos projetos Crédito Consciente para Pessoas Idosas: da Proteção
à Educação” e “Educação Financeira e Empreendedorismo Feminino na
Terceira Idade”, a seguir detalhados.

No final do primeiro semestre do ano, iniciamos tratativas com o município
de Novo Hamburgo (RS), para execução do projeto “Crédito Consciente para
Pessoas Idosas: da Proteção à Educação”, o qual prevê o desenvolvimento de
ações educativas para 150 consumidores idosos do município, bem como a
formação de 30 multiplicadores de conhecimento entre os servidores e
voluntários do Procon do Município. O termo de fomento foi formalizado com
o Município em 22/12/2022.

Em agosto de 2022, o projeto “Educação Financeira e Empreendedorismo
Feminino na Terceira Idade”, idealizado pela nossa equipe de trabalho,
conquistou o Certificado de Autorização para Captação de Recursos
Financeiros (CACREFI) para o Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte. 

Iniciados os esforços para a captação de recursos no último trimestre do ano,
já obtivemos o apoio financeiro para 70% do valor do projeto, o que já
permite o início da sua execução em 2023. O projeto encontra-se em sua
segunda edição e tem como objetivo promover o empoderamento de 400
mulheres idosas, por meio da educação financeira e do incentivo ao
empreendedorismo, com a utilização de um conjunto de recursos
pedagógicos que possibilitarão a abordagem da temática de forma natural e
prática, ampliando o potencial criativo e estimulando a autonomia,
independência e o senso de organização financeira. 

Ações sociais



Ao longo de 2022, em parceria com o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor e os órgãos de proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa,
realizamos importantes movimentos e participamos de eventos de relevância
para a proteção dos consumidores brasileiros.

Em maio de 2022, a nossa Presidente do Comitê Técnico, Dra. Lillian Salgado,
marcou presença na solenidade de comemoração dos 10 anos da SENACON –
Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. 

Em junho, juntamente com o Movimento das Donas de Casas de Minas Gerais,
representamos as entidades civis em reunião com o Procurador-Geral do
Ministério Público de Minas Gerais, Dr. Jarbas Soares Júnior. A pauta foi a
regulamentação da Lei nº 13.019/2014, que trata das parcerias entre as
entidades civis e o Ministério Público de Minas Gerais. Essa cooperação
facilitará o desenvolvimento de vários projetos que beneficiarão milhares de
consumidores e promoverá a integração entre todas as entidades civis de
Minas Gerais e os Fundos gerenciados pelo MP estadual.

Eventos e movimentos em
defesa dos consumidores
brasileiros



Em julho, recebemos a visita dos Representantes do Procon Janaúba. O
encontro contou com a presença de Lillian Salgado, Ramon Alexandre,
presidente da Câmara dos Vereadores de Janaúba, Gustavo Petrone,
coordenador do Procon, e Igor Savick, mediador do órgão de proteção. A
visita demonstra a relevância do trabalho integrado entre os órgãos e as
entidades do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, que devem
caminhar juntos nas ações em defesa dos direitos coletivos. 

Na ocasião, os representantes do Procon de Janaúba tiveram a oportunidade
de conhecer ainda mais a nossa atuação, levando para mais um munícipio
mineiro informações importantes sobre as nossas ações coletivas e projetos
sociais em prol de toda a sociedade.

Ainda em julho, capitaneamos a iniciativa da manifestação técnica para a
atribuição do veto presidencial à MP 1106/2022, que autorizou a realização de
empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado para
beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e de programas federais
de transferência de renda, abrindo precedentes para o superendividamento
das famílias. Juntamente com os membros do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor, buscamos a defesa de milhares de brasileiros hipervulneráveis.

Eventos e movimentos em defesa dos
consumidores brasileiros



Em agosto, as nossas Diretoras, Elen Prates e Erica Compart, juntamente, com
a nossa Presidente do Comitê Técnico, Lillian Salgado, participaram do XX
CONGRESSO NACIONAL DO MPCON, sendo que Lillian Salgado ministrou
palestra abordando a temática da defesa do consumidor e do novo normal
em virtude da “desregulação do crédito consignado”.

Em setembro, foi a vez de participarmos do “Seminário Mínimo Existencial e o
Decreto 11.150/22”, organizado pelo Fórum Nacional das Entidades Civis de
Defesa do Consumidor (FNECDC). Na ocasião, Lillian Salgado apontou os
problemas da nova regulamentação do mínimo existencial, destacando as
suas consequências negativas para os consumidores brasileiros
hipervulneráveis.

Em outubro, a nossa Diretora Executiva conduziu o Prosa & Consumo, o qual
contou com a colaboração da Dra. Simone Magalhães, abordando o tema da
nova legislação de rotulagem de alimentos. 

Também em outubro, a Diretora Executiva ministrou palestra em
comemoração ao dia mundial da pessoa idosa, do Fórum Ampliado de
Direitos da Pessoa Idosa, edição especial do outubro prateado, evento
idealizado pela Diretoria da Pessoa Idosa da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte.

Eventos e movimentos em defesa dos
consumidores brasileiros



Em novembro, participamos do XVI Congresso Brasileiro de Direito do
Consumidor, organizado pela Brasilcon, em São Paulo (SP), ocasião em que a
nossa Presidente do Comitê Técnico apresentou reflexão sobre os impactos
da digitalização dos serviços bancários sobre a vida dos consumidores
brasileiros, especialmente dos hipervulneráveis. 

Ainda no mês de novembro, marcamos presença no Seminário “32 anos do
CDC: desafios e perspectivas”, na sede do Instituto dos Advogados do Brasil,
no Rio de Janeiro. O evento, organizado pelo Fórum Nacional das Entidades
Civis de Defesa do Consumidor, foi presidido por Cláudio Pires Ferreira, um
dos maiores juristas do país, responsável pelo fortalecimento das
associações e pela efetivação dos direitos consumeristas. 

Encerrando os eventos do ano, participamos da 28ª Reunião da Secretaria
Nacional do Consumidor (Senacon), onde estiveram presentes as nossas
gestoras Lillian Salgado, Elen Prates e Érica Compart.

Eventos e movimentos em defesa dos
consumidores brasileiros



Nós, do Instituto Defesa Coletiva, entendemos que, com a globalização e o
dinamismo atual, a evolução processual não pode parar, considerando a
importância do atendimento das novas necessidades coletivas e sociais, motivo
pelo qual nos propomos a atuar no presente e nos anos vindouros na proteção dos
direitos massificados, fazendo a leitura do cenário, identificando e implementando
ações inovadoras para cada momento e contribuindo para o afastamento dos
obstáculos que dificultam a aplicação do direito coletivo no Brasil e prejudicam
especialmente as pessoas hipervulneráveis.

No atual contexto, acreditamos também na importância da realização de parcerias
entre atores sociais diversos, incluindo a academia, o poder público e o setor
privado, para a implementação de ações pioneiras e necessárias para garantir o
amplo acesso à justiça. 

Nesse sentido, em 2022, iniciamos tratativas com potenciais parceiros, com os
quais pretendemos unir forças para agregar valor aos nossos projetos sociais e
promover o aprimoramento do processo coletivo brasileiro. Acreditando no
relevante impacto social que essas parcerias podem proporcionar, daremos
continuidade às tratativas iniciadas, envidando esforços para que sejam
formalizadas e iniciadas em 2023.

Concluímos esse resumido conteúdo, esperando ter conseguido nos apresentar
melhor e, prestar contas das nossas realizações de 2022, a você, associado,
apoiador, parceiro ou pessoa que tenha interesse em nossa atividade, por
qualquer outra razão. Contudo, não hesite em entrar em contato conosco, caso
precise de informações adicionais. Estamos à disposição, por meio dos nossos
canais de atendimento e presencialmente em nossa sede física e teremos grande
prazer em atender e conhecer você!  

Muito obrigada!

Considerações Finais



@institutodefesacoletiva

www.defesacoletiva.org.br

https://www.instagram.com/institutodefesacoletiva/
https://www.youtube.com/channel/UCnoRnTXSDz-LYFnmxf0Mreg
https://www.facebook.com/defesacoletiva/
http://defesacoletiva.org.br/

