
                               

                          

 
 

                          

 
 
 

DOCUMENTO SOBRE O PARECER DO RELATOR ELI CORREA PL 3515/2015 

 

O Parecer do Relator Eli Correa no PL 3515/2015 traz perigosos retrocessos em relação ao 

texto aprovado por unanimidade no Senado Federal, apesar da voz unívoca de todos os órgãos 

de defesa do consumidor e da Febraban, na audiência pública do dia 23.11.2016.  

O movimento consumerista, representado pelas instituições e associações de defesa do 

consumidor ao final mencionadas, reitera seu pedido que tal parecer seja recusado ou que 

sejam feitas as seguintes modificações: 

  

1. A ELIMINAÇÃO de parágrafos que violam os direitos atuais dos consumidores e o atual 

texto do Código de Defesa do Consumidor-CDC (Lei. 8.078/1990), em flagrante prejuízo à 

jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o CDC:  

 

a) Eliminar o art. 37 §4°sugerido pelo Parecer do Deputado Eli Correa-JUSTIFICATIVA: Texto 

do Parecer é incongruente com as mais recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça 

(Resp. 1558.086, de 10.03.2016 e Resp. 1613.561, de 26.04.2016), que protegem as crianças 

com base no parágrafo segundo do Art. 37 do CDC, uma vez aprovado o texto do Parecer do 

Deputado Eli Correa, descaracterizaria e tornaria ineficazes os direitos já garantidos. O Parecer 

limita direitos atuais do consumidor e uma das linhas da Atualização é não retroceder, pois se 

tratam de direitos ancorados na lista de direitos fundamentais do Art. 5, da Constituição 

Federal de 1988 (art. 5, inciso XXXII da CF/1988). O texto proposto limita direitos dos 

consumidores já conquistados, bloqueia a atual jurisprudência favorável do Superior Tribunal 

de Justiça - da lavra de um dos autores da atualização, o e. Ministro Antônio Herman 

Benjamin, - vai na contramão do espírito construtivo da atualização do CDC, além der 

prejudicar as crianças brasileiras. Note-se também que o voto do dispositivo não pode receber 

novo texto, como é o caso do parágrafo quarto do Art. 37 do CDC. 

ALTERNATIVAMENTE, se não for possível eliminar, outra possibilidade é retornar ao texto do 

Senado Federal: 

“Art. 37 ............... 

…………………………………….. 

 



                               

                          

 
 

                          

 
 
 

§ 2º É abusiva, entre outras, a publicidade: 

 

I - discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore 

o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e 

experiência da criança ou desrespeite valores ambientais, bem como a 

que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 

prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança; 

II - que contenha apelo imperativo de consumo à criança, que seja capaz 

de promover qualquer forma de discriminação ou sentimento de 

inferioridade entre o público de crianças e adolescentes ou que 

empregue criança ou adolescente na condição de porta-voz direto da 

mensagem de consumo. 

……………………………………..”(NR) 

b) No Art. 104-B, eliminar o §5° introduzido pelo Parecer do Deputado Eli Correa. 

JUSTIFICATIVA: A regra é despropositada e visa impedir a atuação do juiz. Trata-se 

neste artigo 104-B de plano judicial, determinado pelo juiz, logo, é o Estado decidindo 

e não pode estar atrelado ao ‘acordo entre as partes”, que não existe nesta fase e sim 

na fase do artigo anterior (Art. 104-A onde há regra semelhante).  

Se o processo está nesta fase judicial é justamente porque não houve acordo ‘entre as 

partes’, logo manter as garantias e a modalidade de pagamento (por exemplo, o 

consignado), impedem que o endividado pague os outros credores! Temos de evoluir 

do paradigma da dívida, para o paradigma do pagamento. Além disso, o juiz pode 

exigir o pagamento do endividado, mas só se as garantias e a modalidade de 

pagamento também forem alteradas, conforme o plano do juiz.  

A fase da conciliação, como fazem atualmente - com apoio do STJ - os tribunais do Rio 

Grande do Sul (TJRS), Paraná (TJPR), Distrito Federal (TJDF), Pernambuco (TJPE) e São 

Paulo (TJSP), é exitosa em mais de 60% dos casos, mas a regra do parecer justamente 

impediria que se resolvessem os 40% restantes ao concionar o juiz a um ‘acordo’ entre 

as partes, que é inexistente.  



                               

                          

 
 

                          

 
 
 

Ao contrário do 104-A, o Art. 104-B é só para aqueles fornecedores que, foram à 

audiência e não conciliaram, mas que por isso mantêm “as garantias” (ex: nota 

promissória, fiança, pois as garantias imobiliárias estão excluídas pelo §1°) e “as 

formas de pagamento” (por exemplo, por débito em conta, por consignado, à vista 

etc.). Não há porque privilegiar o credor que não negociou e fez acordo na fase 

anterior e não há porque tolher a atuação dos juizes, que ficariam restrito a apenas 

‘cobrar’ do superendividado o principal (§4°) e manter os privilégios do credor.  

ALTERNATIVAMENTE, se não for eliminado, o texto teria que ser muito modificado: 

§ 5º De forma a estimular a conciliação e a cooperação entre os credores 

e o consumidor, o plano judicial compulsório preverá o início de seu 

pagamento após o pagamento total do plano conciliatório, podendo 

prever alteração nas garantias e na modalidade de pagamento 

originalmente pactuadas, se o consumidor conciliou com qualquer um de 

seus credores na fase conciliatória e, estando desempregado, poderá 

conceder um prazo extra de moratória para o primeiro pagamento e 

mesmo a remissão, em casos excepcionais.  

 

c) No Art. 104-B, sugere-se excluir totalmente o §4 (além do § 5° do mesmo Art. 104-B), pois 
engessa os magistrados, que passam a ser apenas ‘cobradores’ do principal, quando 
justamente a ideia é estimular a conciliação anterior e que não seja necessário ao consumidor 
- que é o autor do pedido correspondentes aos artigos da Atualização do CDC - ter de pedir ao 
magistrado um plano judicial. O Parágrafo quinto do Art. 104-B teve origem no Senado 
Federal, mas não leva em conta que muitas vezes o consumidor já pagou o valor do ‘principal’ 
em juros de até 500% ao ano mais as taxas, comuns no Brasil e taxas. 

Em outras palavras, este artigo 104-B deveria estimular a conciliação e não assegurar 
privilégios para quem não participou da conciliação em bloco. É regra subsidiária para quem 
não conciliou. Com o texto do § 5º, assegurando privilégio para quem não conciliou, este 
nunca irá conciliar, pois haverá para ele, e somente para ele, o pagamento DO PRINCIPAL, com 
correção, com preservação de garantias e da “forma de pagamento” e em 180 dias. Enquanto 
os outros deram voluntariamente descontos na conciliação para que o consumidor possa 
pagar as suas dívidas (perdidas de outra forma para os fornecedores) e possa retornar ao 
mercado com o nome limpo. Estes fornecedores, que conciliaram, mudaram a forma de 
pagamento para o superendividado de boa-fé (só pode entrar no sistema quem age com boa-
fé, art 54-A, §1° e que não concluiu dívida de forma dolosa ou de má-fé subjetiva, Art. 104-A, 
§1°). 



                               

                          

 
 

                          

 
 
 

 

Cooperação de boa-fé para que o devedor pague os seus credores e todos os seus credores é a 
base do sistema, assim temos que incentivar a conciliação entre todos os credores e não 
garantir o principal daqueles grandes bancos com consignado, que não desejam cooperar com 
o superendividado, nem se submeter à decisão do magistrados no Brasil. 

ALTERNATIVAMENTE, se não for possível eliminar, manter o texto de forma modificada e mais 
lógica com o espírito da atualização do CDC que é estimular a conciliação e a cooperação entre 
os credores e o consumidor de boa-fé que quer pagar suas dívidas, assim: 

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o 
valor do principal legalmente devido, descontados os pagamentos já 
realizados pelo consumidor a qualquer título, corrigidos 
monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação 
total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo a primeira parcela 
devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do fim 
do pagamento do plano conciliatório ou de sua homologação judicial, o 
que for por último, e o restante do saldo devido em parcelas mensais 
iguais e sucessivas, desde que preservado o mínimo existencial, nos 
termos da regulamentação. 

 

2. Retorno do texto integral do Senado Federal, em pontos que o PL 3515/2015 avança e 

aprofunda o direito do consumidor atual  

a) ASSÉDIO DE CONSUMO. O Art. 54-C, inciso IV, que consolidava a figura vinda do direito 

europeu, do ‘assédio de consumo’ foi totalmente deturpado, pois agora só é possível assédio 

de consumo se o consumidor está inscrito em cadastro de bloqueio de contato (“opt out”), 

quando, na verdade, a Atualização segue o sistema do “opt in”. 

Por questões práticas, a atualização do CDC optou por não exigir o cadastro de bloqueio, uma 

vez que o marketing não deve ser agressivo, deve ser leal e com boa-fé, não aproveitando da 

fraqueza das pessoas, idosos, analfabetos etc. O parecer do Deputado Eli Correa cria dúvidas 

sobre este direito dos consumidores e levará que os consumidores se inscrevam em massa 

nestes cadastros de bloqueio, na prática, se o PL 3515/2015 for aprovado com o texto do 

parecer, resultará em grande confusão no mercado. 

A Diretiva Européia já definiu que assédio de consumo é a prática agressiva e por isso devemos 

retornar ao texto do Senado. O texto do parecer do Deputado Eli Correa retira qualquer 

menção às pessoas hipervulneráveis, analfabetos, doentes, idosos, em situação de 

vulnerabilidade agravada, piorando a situação. Fruto de negociação com o movimento 



                               

                          

 
 

                          

 
 
 

consumerista o texto do Senado resguardou a futura modificação do Estatuto do Idoso, 

retirando o crime do Art. 96 ou reduzindo-o, em caso de superendividamento do idoso.  

Agora, com a quebra deste acordo, fica só a parte ruim para os idosos.  

De forma alternativa, pode-se deixar mais claro o aspecto ‘agressivo’ do marketing para ser 

‘assédio de consumo’ inlcuindo um adjetivo e desta forma, sem deturpar o texto, evitar que 

‘esforços do marketing’ sejam confundido com ‘assédio de consumo’, mas preservando este 

grande avanço do texto da Comissão de Juristas, liderada pelo Ministro Antônio Herman 

Benjamin, a saber: 

“Art. 54-C 

IV – assediar, pressionando de forma agressiva, o consumidor para 
contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, inclusive a 
distância, por meio eletrônico ou por telefone, principalmente se se 
tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de 
vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio; 

 

b) CRÉDITO RESPONSÁVEL. Mister o RETORNO à noção de ‘Crédito responsável’ da Comissão 

de Juristas e do Senado Federal e não a esta noção de ‘crédito flagrantemente incompatível 

com a renda do consumidor’ do Parecer do Deputado Eli Correa. 

O Art. 54-D deve retornar ao texto do Senado Federal, plenamente coerente com o texto do 

inciso XI do art. 1º pois foi deturpado pelo relatório do Deputado Eli Correa, que nada 

menciona sobre a idade, saúde, conhecimento e condição social do consumidor, assim como 

reduz a noção de crédito responsável ‘flagrante incompatibilidade com a renda do 

consumidor’. Este parágrafo único do Art. 54-D deveria ser revisto e reescrito, pois o inciso I 

menciona que a redução dos juros terá como base a taxa média do Banco Central, que 

também é usada como parâmetro pelo STJ para quando não se prevê juros. Logo, a redução 

será um prêmio para o fornecedor, algo totalmente ilógico. O texto do Senado Federal deveria 

ser restituído: 

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, 
o fornecedor ou intermediário deve, entre outras condutas: 

I – informar e esclarecer adequadamente o consumidor 
considerando sua idade, saúde, conhecimento e condição social, 
sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, informando 
todos os custos incidentes, observado o disposto no art. 52 e no 



                               

                          

 
 

                          

 
 
 

art. 54-B, e sobre as consequências genéricas e específicas do 
inadimplemento; 

II – avaliar a capacidade e as condições do consumidor de 
pagar a dívida contratada, mediante solicitação da documentação 
necessária e das informações disponíveis em bancos de dados de 
proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na 
legislação sobre proteção de dados;  

III – informar a identidade do agente financiador e entregar 
ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados uma cópia do 
contrato de crédito. 

§ 1º A prova do cumprimento dos deveres previstos neste 

Código incumbe ao fornecedor e ao intermediário do crédito. 

§ 2º [Parágrafo único.] O descumprimento de qualquer dos 
deveres previstos no caput deste artigo, no art. 52 e no art. 54-C, 
poderá acarretar judicialmente a inexigibilidade ou a redução dos 
juros, encargos, ou qualquer acréscimo ao principal, 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 da 
indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao 
consumidor. 

No Art. 54-D, mesmo se prevalecer o texto do Senado, deveria ser recolocado o parágrafo 

primeiro que foi sugerido pela Comissão de Juristas, o qual previa: 

§ 1º A prova do cumprimento dos deveres previstos neste 

Código incumbe ao fornecedor e ao intermediário do crédito. 

O dever de informar é imposto no Código de Defesa do Consumidor ao fornecedor e as 
alterações especificam e detalham para os contratos de crédito como deve ser a conduta de 
boa-fé,1 dai a importância do Art. 54-D manter a noção que a prova do cumprimento dos 
deveres previstos no CDC é não só do fornecedor de crédito, mas também do intermediário e 
agentes bancários, que muitas vezes não cumprem com este dever. Alterar o Projeto – como 
originariamente apresentado pela Comissão de Juristas - representaria um grande retrocesso. 

                                                           
1 MARQUES, Claudia Lima. Algumas perguntas e respostas sobre prevenção e tratamento do 

superendividamento dos consumidores pessoas físicas. Revista de Direito do Consumidor, vol. 75, 

p. 9-42, jul-set/2010. 



                               

                          

 
 

                          

 
 
 

Dados estatísticos levantados durante o período de 2007 a 2012, em um Projeto-piloto 
realizado na cidade de Porto Alegre/RS, demonstram que os bancos não atendem o dever de 
informar de forma satisfatória. Foram analisados 6165 casos de consumidores 
superendividados e, dentre muitas conclusões, a que interessa para este trabalho: menos da 
metade desses consumidores (47,8%) receberam cópia dos contratos. E, dos que receberam, 
mais da metade (53,8%) receberam após a assinatura do contrato.2 Dessa forma, a 
manutenção §1º do artigo 54-D no PL 3515, 2015 é essencial para que exista efetiva defesa e 
proteção do consumidor, prevenindo desequilíbrios, frente às potentes instituições 
financeiras.3 

ALTERNATIVAMENTE, o texto da Comissão de Juristas, que é ainda mais claro: 

“Art. 54-C. Sem prejuízo do disposto no art. 46, no fornecimento 
de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o 
intermediário devem, entre outras condutas: 

    I – esclarecer, aconselhar e advertir adequadamente o 
consumidor sobre a natureza e a modalidade do crédito 
oferecido, assim como sobre as consequências genéricas e 
específicas do inadimplemento; 

    II – avaliar de forma responsável e leal as condições do 

consumidor de pagar a dívida contratada, mediante solicitação 
da documentação necessária e das informações disponíveis em 
bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto 
neste Código e na legislação sobre proteção de dados; 

    III – informar a identidade do agente financiador e entregar ao 

consumidor, ao garante e a outros coobrigados uma cópia do 
contrato de crédito. 

    § 1º A prova do cumprimento dos deveres previstos neste 
Código incumbe ao fornecedor e ao intermediário do crédito. 

                                                           
2 MARQUES, Claudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; BERTONCELLO, Karen Rich Danilevicz. Dados 

preliminares da pesquisa empírica sobre o perfil dos consumidores superendividados da Comarca de 

Porto Alegre (2007 a 2012) e o “Observatório do Crédito e Superendividamento UFRGS-MJ”. 

Revista de Direito do Consumidor, vol. 99, p. 411-436, mai-jun/2015. 
3 LORENZETTI, Ricardo Luiz. Consumidores. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2003.p.171. 



                               

                          

 
 

                          

 
 
 

§ 2º O descumprimento de qualquer dos deveres previstos 
no caput deste artigo, no art. 52 e no art. 54-B, acarreta a 
inexigibilidade ou a redução dos juros, encargos, ou qualquer 
acréscimo ao principal, conforme a gravidade da conduta do 
fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem 
prejuízo de outras sanções e da indenização por perdas e danos, 
patrimoniais e morais, ao consumidor. 

 

c) RETORNAR, no que se refere a práticas abusivas, a redação do Senado Federal no Art. 54-

G, pois deveria ser uma regra sobre práticas abusivas e não uma lista de práticas autorizadas 

dos cartões de créditos e bancos, em fragrante retrocesso aos direitos atuias do consumidor.  

Os parágrafos 3 e 4 do Parecer do Deputado Eli Correa, à contrário senso, reduzem os direitos 

dos consumidores e asseguram direitos só para os fornecedores.  

O texto do Senado Federal era: 

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código 
e da legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de 
produtos e serviços que envolvam crédito, entre outras condutas: 

I – realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de 
qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em 
compras realizadas com cartão de crédito ou meio similar, 
enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, 
desde que o consumidor haja notificado a administradora do 
cartão com antecedência de pelo menos sete dias da data de 
vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura 
seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total 
da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não 
contestada; 

II – recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos 
outros coobrigados, cópia da minuta do contrato principal de 
consumo ou do de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, 
disponível e acessível e, após a conclusão, cópia do contrato; 

III – impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta 
do cartão de crédito ou meio similar, que o consumidor peça e 
obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do 



                               

                          

 
 

                          

 
 
 

pagamento ou ainda a restituição dos valores indevidamente 
recebidos. 

§ 1º Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento 
do consumidor e de entrega da minuta do contrato, no 
empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em 
folha de pagamento, a formalização e a entrega da cópia do 
contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o 
fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a 
existência de margem consignável.  

§ 2º Em se tratando de contratos de adesão deve o 
fornecedor prestar previamente ao consumidor as informações de 
que tratam o art. 52 e o caput do art. 54-B desta Lei, além de 
outras porventura determinadas na legislação em vigor, ficando o 
fornecedor obrigado a, após a conclusão do contrato, entregar ao 
consumidor cópia deste.  

§ 3º Caso o consumidor realize o pagamento da dívida do 
cartão por meio de débito em conta, a administradora do cartão 
ou o emissor do cartão não deve debitar qualquer quantia que 
houver sido contestada pelo consumidor ou estiver em disputa 
com o fornecedor, inclusive tarifas de financiamento ou outras 
relacionadas, caso a informação acerca da existência da disputa ou 
da contestação tenha sido notificado com antecedência de pelo 
menos sete dias da data de vencimento da fatura. (NR)” 

   

d) FALTA DE TÍTULO - Um aspecto muito negativo é o fato do Art. 104-A não vir mais indicado 
como um novo capítulo, como o era no Anteprojeto da Comissão de Juristas, ficando perdido 
em capítulo sobre a defesa coletiva do consumidor. A sugestão era: Capítulo V – Da conciliação 
no superendividamento. Seria bom reincorporar este título ou do Senado Federal. 

“CAPÍTULO V 

Da Conciliação no Superendividamento” 

e) FALTA SANÇÃO E NORMA SOBRE DESEMPREGADOS - No Art. 104-B, o Senado Federal tinha 

norma interessante sobre desempregados, que são 12 milhões no Brasil e que óbviamente não 



                               

                          

 
 

                          

 
 
 

podem pagar em 180 dias o débito,4 que serve de inspiração para esta norma sugerida. E, no 

Art. 104-B, mister REINCLUIR a sanção para quem não concilia e não coopera com os outros 

credores, que conciliaram e leva que o consumidor tenha que pedir em juizo o pagamento 

tenha suspenso seus juros pelo Judiciário. Foi retirado do texto um parágrafo que permitia a 

utilização das regras do Art. 104-A na fase judicial. Mister reitegrar estes textos e o parágrafo 

do Senado Federal: 

‘Art. 104-B. Inexitosa a conciliação em relação a quaisquer credores, o 

juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por 

superendividamento para revisão e integração dos contratos e 

repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial 

compulsório, procedendo à citação de todos os credores cujos créditos 

não tenham integrado o acordo porventura celebrado, ficando 

imediatamente suspensos os encargos normais e de mora destes 

créditos. 

... 

§ 6º Aplicam-se ao procedimento judicial de tratamento do 

superendividamento, que acarretará a suspensão da exigibilidade do 

débito e a interrupção dos encargos, as disposições contidas neste 

Código, em especial do artigo 104-A, no que couber.” 

 

CONCLUINDO, o Parecer do e. Deputado Eli Correa não deve conter construções normativas 

que  resultem em retrocessos da defesa do consumidor, muito menos excluir os pontos 

principais da atualização, que são o olhar mais cuidado com os hipervulneráveis (na expressão 

do Ministro Antônio Herman Benjamin), os idosos, doentes, analfabetos, doentes e com 

vulnerabilidade agravada, a figura do assédio de consumo, a conciliação entre todo os 

credores, que não pode ser desistimulada  e priorizado o plano judicial, para que não se 

deturpe neste relatório os avanços propostos pela Comissão de Juristas. Também os avanços e 

os acordos conseguidos por unanimidade no Senado Federal não devem ser suprimidos pelo 

Parecer, como a regra aberta contra a publicidade infantil e os direitos de chargeback do 

consumidor que exerce seu direito de arrependimento. Em última análise, a atualização do 

                                                           
4 II – requerer ao magistrado, estando o consumidor desempregado, que conceda um prazo extra de 

moratória para o pagamento do plano conciliado em bloco com os credores.  



                               

                          

 
 

                          

 
 
 

CDC no PL 3515/2015 deve procurar a harmnização da relação de consumo e não criar mais 

ações no Judiciário e privilégios para os fornecedores que não querem conciliar e cooperar 

com o superendividado de boa-fé. O fornecedor que não conciliar não deve levar vantagem 

em relação àquele que conciliou com o superendividado de boa-fé. 

Neste sentido, nos manifestamos pela recusa do Parecer ou sua redefinição no sentido de 

preservar a sua principal finalidade, qual seja, o lugar da consolidação e reconhecimento dos 

consensos e avanços dos direitos atuais dos consumidores.  
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