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A International Law Association (ILA-Londres), um dos principais fóruns de 

Direito Internacional do mundo, por ocasião da realização do 75º. Congresso de Direito 

Internacional, realizado em Sófia (Bulgária), nos dias 26 a 30 de agosto de 2012, após 

quatro (04) anos de estudo do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores, 

presidido pela Professora Cláudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (Brasil) e Diretora do Brasilcon, comitê composto por juristas de 14 

países e tendo como relatores o Professor Diego Fernández Arroyo, da Faculdade  

Science-Politique de Paris (França) e a Professora Wei Dan, da Universidade de Macau 

(China), baixou a Resolução n. 04/2012, estabelecendo a necessidade de proteção do 

consumidor no Direito Internacional, bem como fixou princípios básicos para a 

legislação e a regulação de proteção do consumidor no mundo.  

Os princípios foram sugeridos com base em um levantamento empírico 

realizado pelos membros do Comitê da ILA sobre as modificações legais e projetos de 

leis nos países e na regulamentação das agências de controle financeiro criadas após a 

crise financeira mundial e os esforços dos organismos internacionais como a OECD, o 

Banco Mundial, o G20 e o Stability Financial Board e da UNCITRAL, OEA, União 

Européia, Mercosul, CARICOM e CAN na proteção internacional dos consumidores 

(veja relatório in www.ila.org ). Este trabalho comum do Comitê da ILA, da ASADIP e do 

Brasilcon resultou em um livro lançado em Sofia (MARQUES, C.L., FERNÁNDEZ, D. A. , 

RAMSAY, I. e PEARSON, G., The Global Financial Crisis and the Need for Consumer 

Regulation: New Developments on International Protection of Consumers, Orquestra 

Editora/ASADIP: Porto Alegre/Asunción, 2012, 570 páginas), reunindo em um só 

volume textos, estudos e análises, em inglês e espanhol (veja www.asadip.org ).   

Trata-se da primeira manifestação em matéria de proteção do consumidor da 

International Law Association, fundada em 1873 para contribuir ao desenvolvimento 

do Direito Internacional. Estes cinco princípios gerais devem ser observados pelos 

legisladores, aplicadores do direito e instituições para a regulamentação e a regulação, 

assim como na solução dos conflitos verificados entre fornecedores e consumidores. 

Esta lista simples e forte de princípios-quadro reafirmam as bases da proteção dos 

consumidores, face à crise financeira mundial, nos termos abaixo: 

 

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION 

DECLARAÇÃO DE SÓFIA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE PRINCÍPIOS INTERNACIONAIS DE 

PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

 A proteção do consumidor deve se guiar pelos seguintes princípios gerais: 

http://www.ila.org/
http://www.asadip.org/


1. [Princípio da vulnerabilidade] Os consumidores são vulneráveis frente aos contratos 

de massa e padronizados, em especial no que concerne à informação e ao poder de 

negociação. 

2. [Princípio da proteção mais favorável ao consumidor] É desejável, em Direito 

Internacional Privado, desenvolver standards e aplicar normas que permitam aos 

consumidores beneficiarem-se da proteção mais favorável ao consumidor. 

3. [Princípio da justiça contratual] As regras e o regulamento dos contratos de consumo 

devem ser efetivos e assegurar transparência e justiça contratual. 

4. [Princípio do crédito responsável] Crédito responsável impõe responsabilidade a 

todos os envolvidos no fornecimento de crédito ao consumidor, inclusive 

fornecedores, corretores, agentes e consultores. 

5. [Princípio da participação dos grupos e associações de consumidores] Grupos e 

associações de consumidores devem participar ativamente na elaboração e na 

regulação da proteção do consumidor. 

 

No original em inglês, a Declaração de Sofia não nomeia seus princípios, mas vem 

acompanhada de considerandos, da seguinte forma: 

 

 

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION 

RESOLUTION No. 4/2012 

 

 

COMMITTEE ON THE INTERNATIONAL PROTECTION OF 

CONSUMERS 

 

The 75
th

 Conference of the International Law Association held in Sofia, Bulgaria, 26 to 

30 August 2012: 

 

 

HAVING CONSIDERED the Report of the Committee on International Protection of 

Consumers on the role of international law on contemporary consumer protection; 

 

THANKS the Chair, the Rapporteur and the members of the Committee for the 

valuable work done, both on the Report and on the book prepared by the members of 

the Committee and the survey of the consumer protection laws and regulations in the 

global financial crisis;  

 

RECOGNISING the emergence of the international dimension in consumer protection 

through the role of international law in helping to develop more equitable standards of 

consumer protection and the need to take consumers into account in international 

commerce; 

 

ACKNOWLEDGING that consumers are usually the weaker parties in consumer 

transactions in general, and specifically in sophisticated contracts and also in respect of 



the quality and safety of products and services provided by the professionals or 

businessmen in the national, regional and global markets;  

 

AWARE that the global financial crisis presents an opportunity to enhance consumer 

protection in its international and national dimensions; 

 

DESIRING to contribute to the debate on the creation of acceptable and equitable 

framework principles of international consumer protection worldwide; 

  

COMMENDS the Sofia Statement on the Development of International Principles on 

Consumer Protection annexed to this Resolution to international organisations, 

countries and consumer groups that are engaged in national, regional or international 

initiatives to assure international co-operation in consumer issues and to their advisers, 

with a view to focusing the attention of all concerned on the need to develop fair and 

equitable standards and models for all consumers in the world, without discrimination.   

 

 

 

SOFIA STATEMENT ON THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL 

PRINCIPLES ON CONSUMER PROTECTION  

 

 

Consumer protection should be guided by the following general principles: 

1. Consumers are the weaker party in situations of mass contracts or standard 

form contracts, in particular concerning information and bargaining power.   

2. It is desirable to develop standards and to apply rules of private international 

law that would entitle consumers  to take advantage of the most favorable 

consumer protection.  

3. Regulation of consumer contracts should be effective and fair and ensure 

transparency. 

4. Responsible lending is incumbent on all those involved in consumer credit 

transactions, including credit providers, brokers and advisors.  

5. Consumer groups should participate actively in the development and regulation 

of consumer protection.   

 


