
 

 

NOTA DE APOIO1 

 

Proposição: Projeto de Lei n.º 3515/2015, na forma do Substitutivo apresentado pelo 
Relator da matéria na Câmara dos Deputados. 

Ementa: Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), e o art. 96 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), 
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o 
tratamento do superendividamento. 

Autoria: Senado Federal. 

 

 

Senhor(a) Deputado(a), 

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), entidade civil sem fins lucrativos, 

representativa dos interesses da Magistratura em âmbito nacional, vem apresentar Nota de 

Apoio ao Projeto de Lei n.º 3515/2015, na forma do Substitutivo apresentado pelo Relator da 

matéria, Deputado Franco Cartafina (PP/MG). 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n.º 3515/2015, de iniciativa do 

Senado Federal, o qual se propõe a aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor 

sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. O Projeto, na forma do 

Substitutivo, estrutura-se basicamente em três grandes blocos. 

O primeiro bloco destina-se a um regramento mais genérico, no qual se 

estabelecem alguns deveres do Poder Público, algumas restrições quanto às cláusulas 

contratuais e principalmente alguns direitos do consumidor, dentre os quais encontra-se o 

direito à garantia de práticas de crédito responsáveis e que respeitem o mínimo existencial: 

direito esse que constitui o pilar dessa reforma legislativa. 

O segundo bloco, por sua vez, destina-se à fixação de normas orientadas à 

prevenção do superendividamento, como aquela disposta no art. 54-D do Substitutivo, pela 

qual o fornecedor ou intermediário fica obrigado, antes de ofertar crédito, a avaliar a 

capacidade e as condições do consumidor de pagar a dívida contratada, sob pena de revisão 

judicial quanto ao montante dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal, 

bem como quanto ao prazo para pagamento da dívida. 

                                                           
1 Material desenvolvido em parceria com a assessoria Malta Advogados. 



 

 

 Por fim, o terceiro bloco destina-se a dispor acerca do procedimento voltado a 

viabilizar a repactuação das dívidas do consumidor superendividado. 

O procedimento contempla uma fase preliminar, visando à realização de audiência 

conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará 

proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Caso infrutífera a 

conciliação em relação a quaisquer dos credores, o Juiz instaurará, a requerimento do 

consumidor, processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e 

repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 

Nota-se, portanto, que se trata de um Projeto que procura instituir uma cultura 

de responsabilidade quanto a oferta e uso do crédito, além de estabelecer mecanismos que 

possibilitam a recuperação do consumidor: circunstância que, ao permitir a sua reinserção no 

mercado de consumo, acaba por favorecer também o desenvolvimento da economia nacional. 

Veja-se, ainda, que esse Projeto ganha especial importância em um cenário pós-pandemia, 

em que inevitavelmente haverá um excesso de consumidores superendividados. 

Diante dessas considerações, que serão melhor detalhadas a seguir, a Associação 

dos Magistrados Brasileiros manifesta-se pela integral aprovação do Projeto de Lei n.º 

3515/2015, na forma do Substitutivo apresentado pelo Deputado Franco Cartafina (PP/MG). 

 

II. DA IMPORTÂNCIA DO PROJETO PARA O CENÁRIO PÓS-PANDEMIA 

O Projeto de Lei em análise trará, sem dúvida, impactos positivos no cenário 

econômico pós-pandemia. Estima-se que a crise causada pelo novo coronavírus aumentará 

significativamente o número de superendividados: de 30 milhões para 42 milhões de 

brasileiros. Diante disso, um estudo da Ordem dos Economistas do Brasil e do Instituto 

Capitalismo Humanista demonstrou que a aprovação do Projeto, ao possibilitar a recuperação 

de créditos para as empresas e a garantia do mínimo existencial para o consumidor, permitiria 

que as famílias refaçam o planejamento de suas dívidas e voltem a movimentar a economia, 

com a previsão de injeção de cerca de R$ 555,5 bilhões.2 

Além disso, é importante observar que, no período atual, de crise sanitária e 

econômica, o consumidor fica ainda mais vulnerável, sobretudo considerando que parcela 

significativa da população brasileira experimentou tanto redução de renda oriunda da 

suspensão temporária do contrato de trabalho quanto o desemprego. 

                                                           
2 Informação disponível em <https://idec.org.br/release/idec-apoia-campanha-pela-urgencia-da-aprovacao-do-
pl-351515-de-combate-ao-superendividamento> 



 

 

Diante desse contexto, as pessoas estão muito mais suscetíveis a aceitar ofertas 

de crédito. E, nessa conjuntura, o Projeto tem um papel fundamental, porque traz uma série 

de regras orientadas a práticas de crédito responsável, isto é: práticas de crédito que 

envolvem tanto informação acessível e fidedigna ao consumidor quanto análise da sua 

capacidade de arcar com a modalidade de crédito contratada. Portanto, o Projeto de Lei, ao 

trazer um regramento mais rigoroso quanto ao crédito, tem potencial não apenas para 

promover a recuperação econômica, mas também para mitigar os impactos econômicos 

negativos decorrentes da emergência sanitária, evitando-se, dessa forma, um crescimento 

ainda maior do número de superendividados. 

Destarte, note-se que o Projeto de Lei em análise tem um impacto duplamente 

positivo sobre a crise causada pelo novo coronavírus. Por um lado, com as regras que 

procuram consolidar práticas de crédito responsável, tem-se uma dimensão preventiva, 

evitando-se o crescimento desordenado de superendividados. Por outro lado, com as regras 

que possibilitam a repactuação de todas as dívidas do consumidor, tem-se uma dimensão de 

tratamento, pela qual se permite a sua recuperação e reinserção no mercado de consumo, 

reaquecendo, assim, a economia nacional. 

 

III. DA MAIOR PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

O Banco Mundial, em relatório oficial aprovado pelo Comitê e divulgado em abril 

de 2013, revela a importância de os países legislarem acerca do superendividamento, de 

modo a evitar falência em massa dos consumidores e, consequentemente, dos seus mercados 

de consumo. Da mesma forma, a Recomendação da OCDE sobre Proteção do Consumidor no 

âmbito de Crédito ao Consumo de 02 de julho de 2019 atualiza a Recomendação de 1977 

sobre a temática e traz regulamentação voltada para o fornecimento justo e responsável de 

crédito, de sorte a reduzir o superendividamento.3 

O Projeto de Lei em questão caminha justamente nesse sentido. Ao garantir o 

mínimo existencial e a capacidade de consumo das pessoas, esse Projeto tende a proteger 

tanto o consumidor quanto o mercado de consumo. 

A revelar a importância da aprovação do PL n.º 3515/2015, têm-se os dados 

contemplados no OF/MPCON/N.º 013/2020. De acordo com referido ofício, antes da 

pandemia, havia cerca de 62 milhões de pessoas endividadas, sendo, destas, 30 milhões 

superendividadas. 25,3% das famílias não pagaram contas, tornando-se inadimplentes, sendo 
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que 9,9% destas famílias não terão condições de pagar suas dívidas — índices superiores aos 

apresentados no mesmo período do ano de 2019. 

Percebe-se que o cenário pré-pandemia já revelava a necessidade de uma 

legislação mais protetiva ao consumidor, sobretudo no que diz respeito à concessão de 

crédito. O Projeto de Lei em análise traz novas disposições voltadas a coibir práticas abusivas 

no mercado de consumo. Além de reforçar alguns deveres do fornecedor ou intermediário, 

como o dever de prestar informações claras e completas e de avaliar a capacidade econômica 

do consumidor, o Projeto de Lei n.º 3515/2015 ainda contempla algumas importantes 

vedações. 

A título ilustrativo, o Projeto veda, na oferta de crédito, qualquer menção a 

“crédito sem juros”, “sem acréscimo”, “com taxa zero” ou expressão de sentido semelhante. 

Também fica vedada com o PL a possibilidade de assédio ou pressão do consumidor para 

contratar o fornecimento do produto ou do serviço, bem como a possibilidade de se indicar 

que a operação de crédito não estará sujeita à consulta junto às instituições de proteção ao 

crédito ou à avaliação da capacidade financeira do consumidor. 

Em reforço à eficácia dessas vedações, o Projeto contempla o parágrafo único do 

art. 54-D. Esse dispositivo prevê que o descumprimento desses deveres e vedações poderá 

acarretar judicialmente a inexigibilidade ou a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer 

acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, 

conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do 

consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, 

patrimoniais e morais, ao consumidor. 

Trata-se, como é notório, de importante disposição que tende a coibir práticas 

abusivas contra o consumidor por parte dos fornecedores ou intermediários. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que a proteção conferida pelo Projeto de 

Lei alcança apenas e tão somente os consumidores de boa-fé. Portanto, as regras relacionadas 

à prevenção e ao tratamento do superendividamento não se aplicam àqueles consumidores 

cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé ou sejam oriundas de 

contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento. 

 

IV. DA CONCILIAÇÃO NO SUPERENDIVIDAMENTO 

O Projeto de Lei prevê duas vias possíveis para conciliação entre consumidor 

superendividado e seus credores: uma via administrativa e outra judicial. Na via 

administrativa, a condução do processo de repactuação das dívidas compete 



 

 

concorrentemente a todos os órgão públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor, os quais poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de 

conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de 

pagamento, sempre preservando o mínimo existencial, sem prejuízo das demais atividades de 

reeducação financeira cabíveis. 

Já na via judicial, é possível a instauração do processo de repactuação das dívidas 

mediante requerimento do consumidor superendividado, visando à realização de audiência 

conciliatória, a qual poderá ser presidida pelo juiz ou conciliador credenciado no juízo. A 

sistemática é semelhante à da via administrativa: trata-se de audiência entre consumidor e 

todos os seus credores, oportunidade na qual apresentará proposta de pagamento com prazo 

máximo de 5 (cinco) anos, sempre preservando o mínimo existencial. 

Portanto, note-se que a Proposição tem um viés que prestigia a solução 

consensual dos conflitos envolvendo relações de consumo. Essa circunstância trará um 

impacto positivo na redução de demandas consumeristas. Isso, porque grande parte dos 

credores, antes de buscar a via da execução judicial — em muitos casos infrutíferas, já que o 

consumidor superendividado normalmente não possui patrimônio —, preferirão o caminho 

da solução consensual, pelo qual ainda se vislumbra alguma possibilidade de recuperação do 

seu crédito. 

 

V. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dessas considerações, observa-se que o Projeto de Lei n.º 3515/2015, na 

forma do Substitutivo apresentado, revela-se de suma importância para a saúde do mercado 

de consumo, sobretudo em um cenário pós-pandemia. O Projeto tem a virtude de trazer maior 

proteção ao consumidor, fixando normas voltadas à prevenção do superendividamento, o 

qual tende a crescer em razão da crise sanitária e econômica causada pelo novo coronavírus. 

Além do caráter preventivo, o Projeto também encerra uma dimensão orientada 

ao tratamento do superendividamento. O PL contempla um processo mediante o qual 

permite-se a recuperação do consumidor superendividado e sua reinserção no mercado de 

consumo: algo fundamental para o reaquecimento da economia nacional no pós-crise. 

 Brasília, 01 de julho de 2020. 

 

Renata Gil de Alcantara Videira 
Presidente 


