
Curso de Aperfeiçoamento do Programa de Tratamento de Consumidores Superendividados - 
Proendividados

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PLANEJAMENTO ECONÔMICO: AÇÕES E REAÇÕES”

Coordenador Geral do Sistema de Resolução Consensual e Arbitral de Conflitos do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco: Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo
Bacharel  em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP em 1973 e pós-
graduado em Administração Pública pela Escola de Serviços Urbanos – ligada à Presidência da 
República. É o atual Diretor da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco.

Coordenador Geral Adjunto do Sistema de Resolução Consensual e Arbitral de Conflitos do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco: Juiz Ruy Trezena Patu Júnior. Juiz de Direito da 13ª Vara 
Cível da Capital. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Brasil (1999). 
Professor  titular  da  Associação  do  Ensino  Superior  de  Olinda,  Brasil.  Experiência  na 
Administração da Justiça e Professor da Esmape.

Coordenadora  do  Núcleo  dos  Proendividados  da  Central  de  Conciliação  e  Arbitragem da 
Comarca do Recife: Juíza Nalva Cristina Barbosa Campello. Juíza de Direito do III Juizado Cível e 
das Relações de Consumo da Capital. Membro Suplente do Colégio Recursal Cível da Capital. 
Coordenadora dos Cursos da Pós-Graduação e Extensão da Escola Superior da Magistratura de 
Pernambuco (ESMAPE). Coordenadora de Projetos e Pesquisas do Centro de Estudos Judiciários 
do Tribunal de Justiça de Pernambuco (CEJ). Mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC 
SP. Professora da Esmape.

Carga horária total: 20 horas-aula
1.1. Número de vagas: 300 (trezentos)
1.2. Público Alvo: Servidores, Voluntários, Estudantes, Advogados, Credores e Devedores
1.3. Período de inscrição estimado: de 01 de abril de 2012 ao dia 17 de maio de 2012.
1.4. Período de realização previsto: 18 e 19 de maio de 2012, horário de 8:00h às 12:00h e 

das 14:00h às 18:00h.
1.5. Local do evento:  

Fórum Des. Rodolfo Aureliano 
Av. Des. Guerra Barreto, s/n – Joana Bezerra – 2º andar – Auditório - Ala Norte. 
CEP. 50.080-900. Recife-PE – Brasil.

1.6. Realização: 
 Núcleo de Tratamento de Consumidores Superendividados e Núcleo de Capacitação e 
Treinamento da Coordenadoria Geral do Sistema de Resolução Consensual e Arbitral de 
Conflitos do Tribunal de Justiça de Pernambuco e  Esmape (Escola Superior  da Magistratura 
de Pernambuco) 

1.7. Apoio: Tribunal de Justiça de Pernambuco - Coordenadoria Geral do Sistema de 
Resolução Consensual e Arbitral 

1.8.
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Colaboração: Itaú Unibanco e BMG

2. Detalhamento do Projeto de Curso

3. Objetivo  geral:  Favorecer  uma  visão  crítica  e  uma  maior  integratividade  entre  os 
profissionais que atuam no Programa de Tratamento de Consumidores Superendividados 
– Proendividados e seu público (devedores e credores), no que concerne a relação entre 
o Direito do Consumidor e o usuário, referente ao planejamento econômico, suas ações 
e reações. Bem assim ampliar a discussão do consumo entre profissionais das diversas 
áereas.

4. Programa do curso:

8:00 HORAS – ABERTURA OFICIAL DO EVENTO

4.1 18/05 – 08h15min às 10h Disciplina 01: Compra Compulsiva e a Neurociência do 
consumo

4.1.1 Ementa: Interface da compra compulsiva no comportamento do consumidor

e na psiquiatria. Caracterização do comprador compulsivo. Neurociência do

consumo e a compra compulsiva.

4.1.2 Conteúdo programático: 

1.2.1 Compra compulsiva: abordagem no comportamento do consumidor e na psiquiatria;

1.2.2 Histórico: diagnóstico e classificação;

1.2.3 Prevalência da compra compulsiva;

1.2.4 Caracterização clínica do comprador compulsivo;

1.2.5 Antecedentes e consequentes da compra compulsiva;

1.2.6 A influência das ações de marketing no comportamento de compra compulsiva;

1.2.7 Perfil do comprador compulsivo; 

1.2.8 Intervenções e estratégias de tratamento da compra compulsiva; 

1.2.9 Atividades psicoeducacionais para o Programa dos Pró-Endividados;

1.2.10 Compra compulsiva e a neurociência do consumo;

1.2.11 Neurobiologia da tomada de decisão do comprador compulsivo. 
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4.1.3  Objetivos  específicos: caracterização  do  comportamento  de  compra  compulsiva  e 
conscientização  sobre  os  fatores  psicobiológicos  envolvidos.  Abordagem  dos  aspectos 
emocionais,  cognitivos  e  mercadológicos  que  influenciam  as  decisões  dos  compradores 
compulsivos,  tendo  uma  das  principais  consequências  problemas  financeiros,  como  o 
superendividamento.

4.1.4 Docente: Maria dos Remédios Antunes Magalhães

Pesquisadora em Neurociência do Consumo – Neurolab Brasil.

Doutoranda  pelo  Programa  de  Doutorado  em  Administração  na  Universidade  Nove  de 

Julho/São Paulo/SP. 

Mestrado em Administração de Empresas pela UFPB. 

Graduação em Administração de Empresas pela UFPB. 

Professora da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG. 

Voluntária na ONG Viver Bem/Ambulatório de Compra Compulsiva no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP/São Paulo/SP.

Capítulos de livros e publicações de artigos no âmbito nacional e internacional na área de 

comportamento do consumidor.

Experiência  gerencial  na área de administração,  com ênfase em marketing em serviços de 

saúde.

10:00 HORAS - COFFEE BREACK

4.1.5 Carga horária: 02 horas-aula.

4.2. 18/05 – 10h:15min às 12h. e das 14h às 16h. Disciplina 02: Tarifas – Os Limites dos 
Preços dos Serviços Bancários.

4.2.1. Ementa: 

4.2.2. Conteúdo programático: 

- Evolução legislativa e regulatória das regras sobre cobrança das tarifas

- A gratuidade mínima exigida e os numerus clausus das cobranças

- A prática bancária

- A jurisprudência consolidada
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- Análises de casos polêmicos específicos: Conta Salário, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Liquida-
ção Antecipada, Tarifa de Adiantamento a Depositante; 

4.2.3. Objetivos específicos: reflexão sobre a evolução normativa e prática bancária relativa às 
tarifas  referida  à  base  econômica  e  ao  equilíbrio  econômico-financeiro  da  relação. 
Estudos sobre a formação do preço nas operações bancárias, com o aprofundamento 
sobre  a  figura  e  prática  dos  preços  mistos  e  o  estabelecimento  de  parâmetros  de 
abusividade. Estabelecimento de requisitos mínimos para a cobrança tarifária legítima

4.2.4. Docente: Jose Virgilio Vita Neto

Diretor Jurídico do Itaú Unibanco

Graduado pela Universidade de São Paulo (2000)

Mestre em Direito Civil – Contratos pela Universidade de Salamanca – Espanha (2005)

Doutor em Direito Civil – Contratos pela Universidade de São Paulo (2007)

4.2.5. Carga horária: 04 horas-aula.

16:00 HORAS – COFFEE BREACK

4.3.  18/05  –  16h:15min  às  18h.  Disciplina  03:  Os  Aspectos  Jurídicos  das  Relações  de 
Consumo no Brasil.

4.3.1. Ementa: 

4.3.2. Conteúdo programático: 

-Breve histórico da defesa do consumidor no Brasil e no mundo;
-O Código de Proteção e Defesa do Consumidor – lei de ordem pública e interesse social;
-Objetivos e Princípios da Política Nacional das Relações de Consumo – especialmente os con-
ceitos de boa-fé objetiva e vulnerabilidade;
-Práticas Abusivas no segmento creditício; 
-A Proteção Contratual do Consumidor
-Cláusulas abusivas nos contratos de crédito;
-Aspectos práticos: Questões jurisprudências relevantes.

4.3.3. Objetivos específicos: Promover o aperfeiçoamento jurídico de magistrados e servidores 
que  lidam  diretamente  com o  Direito  do  Consumidor,  bem  como,  a  realidade  do 
superendividamento.  

4.3.4. Docente: Dr. Ricardo Morishita Wada
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- Mestre em Direito pela USP-SP

- Advogado

- Ex:Diretor do Departamento Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça - 
2003 -  2010

- Ex:Diretor de Programas Especiais do PROCON-SP   

- Presidente do Fórum Ibero-Americano de Agências de Defesa do Consumidor  2004 - 2005 

4.3.5. Carga horária: 02 horas-aula.

4.4.  19/05  –  8h  às  10h  e  10h:15min  às  12h.  Disciplina  04: Educação  Financeira  e 
Comportamental, com foco em finanças pessoais, levando o ouvinte a fazer uma reflexão de 
como poder viver com qualidade de vida, tendo estabilidade e independência Financeira.

4.4.1. Ementa: 

4.4.2. Conteúdo Programático: 

- Esclarecimentos sobre “Oniomania”, a doença da dívida e a maneira de como se livrar dela;

-A organização financeira e qualidade de vida; 
-Adequação de estilo de vida para haver tranqüilidade financeira; 

-A realidade atual financeira e o reflexo em nossa vida; 

-A realização dos sonhos de maneira sustentável, sem desperdícios financeiros; 

-Aplicação de recursos em papéis financeiros que melhor atendem cada fase da vida; 

-Organização do orçamento familiar; 

-O “Consumidor Sustentável” e a garantia de uma vida regrada que tenha como valores 
centrais: Poupança, Disciplina, Planejamento, Organização, Perspectiva de longo prazo e 
Sustentabilidade. 
- Educação Financeira: Quinze passos necessários para se tornar um investidor de sucesso e 
garantir seu futuro financeiro. 

4.4.3. Objetivos específicos:

A palestra motivacional e reflexiva que é fundamentada em três pilares da Metodologia SIM. 
Mais do que ensinar competências técnicas como cálculos e planilha, o foco principal é a 
formação de um modelo mental de “consumidor sustentável” que tenha como valores centrais: 
-Planejamento; 

-Disciplina; 

5/1
0



-Organização; 

-Poupança; 

-Perspectiva de longo prazo; 

-Sustentabilidade. 

Dar suporte e conhecimento ao participante para que ao final do treinamento seja um “Gestor 
de si mesmo”; colocando o SIM em sua vida como uma ponte de sucesso financeiro e pessoal. 

4.4.4. Docente: Odete Reis

- Consultora de Economia Financeira
-Formada em Administração de Empresas.

-Ocupou por cinco anos cargo de gerente de mercado e capitais na Instituição Financeira Bra-
desco. Atuou como Assistente Executiva trilingue (português, alemão e inglês) por trinta anos 
nas empresas multinacionais: Hoechst, AgrEvo, Aventis e Behr Brasil.

-Atualmente é Colunista da Rádio Sempre Mais FM 90,7 nos assuntos de Economia Doméstica.

-Colaboradora da TV Mogi News no Jornal da Manhã elucidando o público sobre Finanças Pes-
soais e Comportamentais.

-Educadora voluntária Formare - Instituto Iochspe, orientando jovens para iniciar sua trajetória 
de vida financeira com conhecimento e equilíbrio nas finanças pessoais.

-Já orientou mais de 2500 profissionais, ministrando palestras, cursos e workshops em todo o 
Brasil; tendo como seus principais clientes: 
-Academia do Palestrante ; ACMC (Associação Comercial de Mogi das Cruzes) ; ACISCS (Asso-
ciação Comercial de SCS) ; ACE (Associação Comercial de Suzano) ; AMCHAM  (Câmara Ameri-
cana do Comércio) ; Behr Brasil Ltda. ; CONSEF (Conselho Empresarial Feminino) ; Develop (Co-
mitê Executivo de Secretariado de SP) ; FAR (Faculdade de Arujá) ; Faculdade Morumbi Sul ; 
Fundação Iochpe (Formare) ; Hokkaido Plastics ; Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba ; 
SINSESP (Sindicado das Secretárias de SP) ; USP (Universidade de São Paulo:  Instituto de Bioci-
ências e Instituto Oceanográfico) ; UNIP (Universidade Paulista)
-Autora de diversos artigos sobre Economia Financeira e Comportamental que podem ser con-
feridos no site www.odetereis.com.br.

10:00 HORAS – COFFEE BREACK

4.4.5. Carga horária: 04 horas-aula.

4.5 19/05 – 14h às 16h. Disciplina 05: Psicologia Econômica – Decisões Econômicas nas 
Relações de Consumo e Superendividamento.

4.5.1. Ementa: 
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4.5.2. Conteúdo programático: 

4.5.3.  Objetivos  específicos:  reflexão  e  conscientização  sobre  os  fatores  psicológicos 
presentes na administração do próprio dinheiro nas relações de consumo, com ênfase, em 
particular, sobre as limitações emocionais e cognitivas que pode levar o consumidor a cometer 
equívocos de percepção e avaliação, tendo como resultado escolhas desfavoráveis e prejuízos 
financeiros, como o superendividamento.

4.5.4. Docente: Vera Rita de Mello Ferreira

- Psicóloga (PUC-SP, 1979), Psicanalista (Instituto Sedes Sapientiae, 1986), Mestre (USP, 1999) 
e Doutora em Psicologia Social (PUC-SP, 2007), com tese sobre Psicologia Econômica

-  Assessora  para  Psicologia  Econômica  junto  à  ENEF-Estratégia  Nacional  de  Educação 
Financeira para o ensino médio e fundamental (programa-piloto federal, sob coordenação do 
COREMEC,  formado  por  Banco  Central,  CVM,  PREVIC  e  SUSEP  e  outras  instituições)  e 
Capacitadora de técnicos da Fundação PROCON-SP e conciliadores do Tribunal de Justiça de 
São Paulo no Projeto-Piloto de Tratamento do Superendividamento 

- Consultora independente para temas psicoeconômicos, Coach desde 1995, com foco em 
tomada  de  decisão  e  gestão  da  vida  profissional  e  financeira,  Professora  de  Psicologia 
Econômica na FIPECAFI-Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,  Atuariais  e Financeiras, 
Palestrante

- Pioneira na análise de fenômenos econômicos na ótica combinada da Psicanálise e Psicologia 
Econômica, trabalha na implantação da Psicologia Econômica no Brasil desde 1994; Autora dos 
primeiros livros nacionais sobre o assunto: Psicologia Econômica – estudo do comportamento 
econômico e da tomada de decisão, Campus/Elsevier, Decisões Econômicas – você já parou 
para pensar?,  Évora,  A Cabeça do Investidor,  Évora,  e o audiolivro Psicologia Econômica e 
Psicanálise, Universidade Falada

- Representante da IAREP (International Association for Research in Economic Psychology) no 
Brasil  e  Membro do Comitê Executivo da ICABEEP (The International  Confederation for  the 
Advancement of Behavioral Economics and Economic Psychology)
, autora de publicações nacionais e internacionais, e artigos para o jornal Valor Econômico.

16:00 HORAS – COFFEE BREACK

4.5.5.- Carga horária: 02 horas-aula

4.6. 19/05 – 16h15min às 18h. Disciplina 06: Workshop: Educação Financeira e Planejamento 
Financeiro Pessoal.

4.6.1. Ementa: 
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4.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO: A Educação Financeira é uma matéria que, infelizmente ainda não 
é ensinada nas escolas, mas que vale para toda vida, sendo de grande importância para os dias 
de hoje.  Ensinada nos países mais desenvolvidos, tem como objetivo principal aumentar a 
Qualidade de Vida das pessoas ajudando-as a entender melhor como o dinheiro funciona, a 
valorizar os recursos naturais, a conhecer o funcionamento dos principais produtos financeiros 
disponíveis no mercado além de contribuir na tomada de decisões na hora de comprar uma 
casa ou um carro, a pagar um curso, a iniciar um negócio próprio ou mesmo fazer um plano 
de aposentadoria. 

Além disso, a Educação Financeira é a base para o Planejamento Financeiro que auxilia a fazer 
escolhas inteligentes com o dinheiro que se ganha, a se livrar de dívidas, a controlar melhor o 
orçamento doméstico e o consumo compulsivo, arquitetando um Projeto de Vida que possa 
trazer um futuro mais tranquilo e próspero através da Segurança e Independência Financeira. 

4.6.3. Conteúdo programático: 

-O valor do dinheiro e sua correta utilização fazendo do mesmo um meio para a realização 
pessoal; 
-O que significa e qual a importância do Planejamento Financeiro para a vida das pessoas;
-Conhecer as diferentes fases da vida e suas necessidades financeiras; 
-Conhecer porque a conta bancária da maioria das pessoas sorri por apenas um dia no mês; 
-Aprender a como administrar a relação Renda versus Despesas para o controle do orçamento 
doméstico; 
-Conhecer como funcionam os juros compostos, como podem ser utilizados a nosso favor e 
dicas importantes para a busca do equilíbrio e da saúde financeira; 

Identificar os gastos imperceptíveis e como utilizar conscientemente as ferramentas de crédito 
e os cuidados com o cheque especial, o cartão de crédito e o empréstimo pessoal; 
-Entender porque as dívidas afetam o nosso planejamento financeiro para a conquista de uma 
vida financeira mais próspera e tranqüila; 
-Como fugir das armadilhas do consumo e das compras por impulso;
-Os efeitos do descontrole financeiro no ambiente de trabalho e nos relacionamentos pesso-
ais; 
-Ajudando a conquistar sua segurança e independência financeira; 
-Conhecer estratégias para evitar e sair das dívidas assumindo o controle do seu futuro finan-
ceiro na busca de Segurança e Independência Financeira; 
-Financiar ou alugar um imóvel? 
-Carro: Patrimônio ou Bem de Consumo? 
-Como funciona a Regra de 72 e como utilizá-la em seus investimentos; 
-A verdade sobre os Fundos de Investimento; 
-Como as taxas cobradas nas aplicações financeiras podem influenciar na rentabilidade do in-
vestidor;
-Como funcionam os principais Produtos Bancários apresentando suas Vantagens e Desvanta-
gens; 
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-Apresentação de vídeos e cases de sucesso de temas relacionados à Educação Financeira e 
Planejamento Financeiro Pessoal e de famílias que superaram crises financeiras e que encon-
traram seu verdadeiro Projeto de Vida; 
-Como os acontecimentos na economia mundial podem influenciar no dia a dia da população 
brasileira e como encarar a crise financeira global. 

4.6.4. Docente: Rogério Nakata

-Profissional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER; 
-Planejador Financeiro Pessoal e Familiar do grupo Life Finanças Pessoais; 
-Agente Autônomo de Investimento credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários; 
-AINSF- Analista Independente de Necessidades e Soluções Financeiras do Grupo Delta Red de 
Curitiba - Paraná, associação esta composta por mais de 15.000 associados no Brasil; 
-Associado ao INI - Instituto Nacional de Investidores; 
-Graduação Superior em Gestão Financeira pela Faculdade Thereza Porto Marques – Jacareí – 
SP; 
-Practitioner em Programação Neurolinguística pelo Instituto Nacional de Excelência Humana 
-Corretor credenciado junto a Superintendência de Seguros Privados para atuar nos ramos de 
Vida e Previdência; 
-Conferencista da 9ª. Edição da Expo Money São Paulo 2011 – Maior Feira de Educação Finan-
ceira e Investimentos do país; 
-Educador Financeiro do Instituto DSOP de Educação Financeira; 
-Palestrante sobre Educação Financeira e Finanças Pessoais dos grupos: Embraer, General Mo-
tors do Brasil, Cervejarias Kaiser S.A., Cooperativa Pilkington Brasil Ltda, Faculdades Integradas 
Maria Augusta, Faculdade de Educação e Tecnologia Thereza Porto Marques, Rotary Club, SESC 
São Paulo, Panasonic do Brasil Ltda, Volkswagen do Brasil, Behr Brasil, Guia Vale Condomínio, 
Supremo Tribunal  Federal  de Brasília,  Associação Renascer dos Empresários e Profissionais 
Evangélicos, Rádio CBN Vitória, TV Aparecida, TV Canção Nova, CAPESESP-RJ, Fatec - Guaratin-
guetá, Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia 14ª. Região – Rondônia e Acre, Lapefer, 
Grupo Shangri-Lá, Faculdades Anhanguera, Tanby Papelaria, Banco IBI, Cooperativa dos Funci-
onários da Embraer, Zodiac Produtos Farmacêuticos, SENAC Campos do Jordão, Ativia Coope-
rativa Médica, Editora 
Ajudando a conquistar sua segurança e independência financeira 
Santuário – Aparecida, A Lista do Vale – São José dos Campos, Faculdade Olavo Bilac, Honda 
Automóveis do Brasil, ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, Fundação Eletrob-
rás, Work Image, Duratex - Deca, dentre outras; 
-Colaborador em matérias destinadas ao tema Educação Financeira, Finanças Pessoais e Plane-
jamento Financeiro Pessoal em vários veículos de comunicação como TV Aparecida, Grupo 
Bandeirantes, TV Canção Nova, Record News, TV Novo Tempo, Você S/A, Correio Braziliense, 
Jornal O Vale, Estadão ESPN, entre outros; 
-Palestrante da última edição: Expo Mulher Atual 2009 em São José dos Campos ocorrida entre 
os dias 28 a 31 de Maio; 
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-Premiado pela seguradora Canada Life Previdência e Seguros S.A. com a frase que melhor ex-
pressou a importância de investir para um futuro mais tranqüilo: Por que investir em você é 
aproveitar o presente garantindo o futuro; 
-Atuando como Planejador Financeiro Pessoal e Familiar auxilia no Planejamento de Qualidade 
de Vida de famílias que buscam através do conhecimento de suas Finanças Pessoais saírem 
das dívidas, investirem melhor seus recursos ou programarem sua aposentadoria, a educação 
dos filhos ou a compra de seu imóvel. Ministra cursos e palestras onde aborda a importância 
da saúde financeira, física e mental, o funcionamento dos Fundos de Investimentos, os cuida-
dos ao escolher um Plano de Previdência Complementar, as tributações incidentes em cada um 
dos tipos de  aplicações  disponíveis  no mercado,  a  valorização dos mercados  secundários 
como as bolsas de valores para as empresas e para o país, a utilização da Educação Financeira 
como ferramenta fundamental no aprendizado da construção do verdadeiro Planejamento Fi-
nanceiro Pessoal e Familiar, ajudando assim, a compreender de maneira didática e descontraí-
da a importância de cuidar das Finanças Pessoais e de planejar um futuro mais tranqüilo. 

4.6.5. Carga horária: 02 horas-aula 

5. Conhecimento/Habilidade  a  ser  adquirido  ao  final  do  evento:  Melhor  compreensão 
sobre o fenômeno do consumo.

6.  Acesso à bibliografia indicada:  Acervos da biblioteca da Esmape, Tribunal de Justiça  e 
internet.

Recife, 09 de maio de 2012.
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