
  

 

 
 
São Paulo, 19 de maio de 2020. 
 
 
Exmo. Senhor Deputado 
Alexis Fonteyne 
NOVO - SP 
Câmara do Deputados 
Brasília – DF 
dep.alexisfonteyne@camara.leg.br 
 
 
REF: PROJETO DE LEI Nº 675/2020 
 
Senhor Deputado, 
 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE FOMENTO MERCANTIL NO ESTADO DE SAO PAULO SINFAC-SP, entidade 
representativa das empresas de Fomento Mercantil, Securitizadoras de Crédito e Empresa Simples de Crédito no 
Estado de São Paulo, considerando as alterações promovidas pelo Senado Federal no Projeto de Lei em referência, 
originário da Câmara dos Deputados, vem solicitar o apoio de V. Exa., considerando o que segue: 

1 – O Projeto de Lei nº 675/2020, aprovado na Câmara dos Deputados, tinha como escopo tratar, exclusivamente, 
de inscrições nos cadastros de empresas de análises e informações para decisões de crédito (Birô de Crédito) 
enquanto vigente a calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. 

2 – Submetido à apreciação do Senado Federal, o projeto teve o seu escopo substancialmente alterado, com a 
inserção de dispositivos que poderão em muito prejudicar a oferta de crédito no Brasil, como suspensão de atos 
de protesto e, também, de procedimentos judiciais constitucionalmente previstos. 

3 - É imperioso que o Projeto de Lei retorne ao seu meritório objetivo original, incorporando apenas as alterações 
do Senado que versem sobre isso, o que implica na rejeição de alterações que não tratem especificamente sobre 
as inscrições nos cadastros de empresas de análises e informações para decisões de crédito. 

4 - Neste sentido é nosso pleito realizar uma emenda supressiva de plenário, para excluir o artigo 4º - que trata da 
suspensão dos atos de protesto - e também exclusão do artigo 6º - que trata da suspensão de todas as espécies de 
execução judiciais civis. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

 

A redação original do projeto, aprovada pela Câmara dos Deputados, previu apenas e tão somente a suspensão 
por 90 dias, a contar do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 – das inscrições de registros de 
informações negativas dos consumidores, por birôs de crédito. Este prazo poderia ser prorrogador por ato da 
Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Ao ser analisado pelo Senado Federal, a Emenda nº 21, contribuiu com uma melhora no PL 675/2020, ao inserir o 
artigo 2º e §1º e §2º - que tratam do mesmo assunto original, sendo que a negativação durante o período de 
Pandemia deverá ser apartada dos cadastros normais, porém, com diferente tipologia, incentivando inclusive a 
renegociação por parte do devedor.  

Entretanto, o substitutivo do Senado Federal, trouxe no seu artigo 4º matéria totalmente estranha ao texto 
original, com a previsão de suspensão de todo o ato de protesto de títulos e outros documentos de dívidas, sem 
qualquer distinção nas relações jurídicas, valendo agora não somente para consumidores, mas, para toda 
coletividade composta por pessoas físicas e/ou jurídicas. 



  

A consequência nefasta na eventual aprovação deste artigo 4º será que o devedor terá o empoderamento de 
pagar somente se quiser, com a salva guarda deste artigo, que garantirá ao devedor o direito de se tornar 
inadimplente e mesmo assim manter o seu nome “limpo”, sem qualquer protesto. 

Este artigo vai travar todo o crédito da cadeia produtiva da indústria para o comércio atacadista e assim por 
diante, do atacadista para o comércio varejista e este para o consumidor final, pois, com o risco de não 
recebimento a consequência lógica será a não realização de vendas a prazo, com exigências de pagamentos à vista 
ou mesmo antecipado. 

Se isto acontecer, de ninguém pagar a ninguém, a economia cairá em um alto teor de deterioração e a tão 
esperada retomada econômica será um fracasso. 

Inclusive o ministro da economia Paulo Guedes, ao falar na Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas pontuou 
“Temos que manter a economia brasileira respirando e oxigenada. Não podemos cair na atração fatal da 
inadimplência, da moratória, do vale-tudo”. 

Sendo assim, com a desorganização da economia os mais prejudicados serão exatamente aqueles que o PL 
675/2020 em sua redação original pretendia proteger, pois, a escassez de crédito impedirá a economia de girar, 
resultando na falência de empresas e consequente aumento no desemprego, além do consumidor final também 
perder acesso ao crédito. 

Não fosse o suficiente, o dito artigo 4º olvida que existem minimamente 3 tipos de protestos, previstos no art. 13 
da Lei 5.474/68 – Lei das Duplicatas1, principal título de crédito do Direito Brasileiro:  

a. Protesto por falta de aceite. 

b. Protesto por falta de devolução. 

c. Protesto por falta de pagamento 

Além disso, ainda temos o protesto para fins falimentares e o protesto de documentos de dívida, sendo que a 
supressão dos protestos, pura e simplesmente adotada, suprirá todas as espécies de protestos, isso sem falar com 
relação ao marco interruptivo da prescrição da ação de execução. 

Somente este tema – interrupção da prescrição, não fosse a enorme dúvida que paira sobre o tema, se for 
mantido o artigo 4º, infinitas demandas assoberbarão o nosso já combalido Poder Judiciário, heroico condensador 
do espírito belicoso do brasileiro, onde tudo que pode – e o que não pode, acaba por ser judicializado,  

No substitutivo do Senado também consta o artigo 6º - que trata da suspensão de todas as espécies de execuções 
judiciais cíveis propostas contra consumidores por obrigações vencidas a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Ressaltamos que todos os argumentos de ordem econômica indicados acima, ao comentar a necessidade de 
supressão do artigo 4º, também são plenamente aplicáveis ao artigo 6º - que merece igual supressão. 

Entendemos que tal dispositivo é inconstitucional por ofender frontalmente os princípios do amplo acesso ao 
poder judiciário e da celeridade processual, estabelecidos no artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII da Constituição 
Federal. 

6 – Respeitado o seu objetivo inicial, agregadas as modificações realizadas pelo Senado Federal, a redação do PL nº 
675/2020, com as supressões dos artigos 4º e 6º, seria a seguinte: 

“PROJETO DE LEI Nº 675, DE 2020  

Regula os procedimentos para a realização de inscrições nos bancos de dados e cadastros de 
consumidores durante o período de vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e dá outras providências.  

O CONGRESSO NACIONAL decreta:  

Art. 1º Esta lei regula os procedimentos para a realização de inscrições nos bancos de dados e cadastros 
de consumidores regulados pelo art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pelo art. 4º da Lei 
nº 12.414, de 9 de junho de 2011. 

Art. 2º Durante o período de vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, a inscrição de registros de informações negativas de 
consumidores, de que trata o § 2º do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, das obrigações 
de dívidas transcorridas na sua vigência, deverá ser apartada dos cadastros normais de acordo com 
diferente tipologia. 

 
1 Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite de devolução ou pagamento 



  

§ 1º Transcorrido o período de que trata o caput, o cadastro volta à situação ordinária, exceto se houver 
pedido de renegociação por parte do devedor. 

§ 2º Findo o prazo de trinta dias após a solicitação do devedor e em não havendo renegociação, a 
inscrição passa a constar na tipologia comum. 

Art. 3º Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 2º desta Lei ao registro de informações nos bancos 
de dados regulados pela Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011. 

Art. 4º A partir da vigência desta Lei e até o fim da validade do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública, fica suspensa a execução dos atos referentes 
ao protesto de títulos e outros documentos de dívida regulados pela Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 
1997. 

Art. 5º Durante o período de vigência do estado de calamidade pública, as inscrições de registros de 
informações negativas dos consumidores, inclusive aquelas anteriores à pandemia da COVID-19, não 
poderão ser usadas para restringir o acesso específico a linhas de crédito ou programas de fomento que 
visem ao enfrentamento das consequências econômicas advindas da calamidade pública. 

Art. 6º A partir da vigência desta Lei e enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, ficam suspensas todas as espécies de execuções 
judiciais cíveis propostas contra consumidores por obrigações vencidas a partir 01 de janeiro de 2020. 

Art. 7º A não observância do disposto nesta Lei sujeita o infrator às sanções previstas no art. 56 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

§ 1º Nos casos em que houver inscrição de registros realizada em desacordo com Esta Lei, os Órgãos do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor poderão determinar obrigação de retificação do registro. 

§ 2º Eventuais multas e valores arrecadados em face do cumprimento do disposto no caput deste artigo 
serão destinados às medidas de combate à Covid-19, obrigatoriamente na área da saúde, para 
aquisição de medicamentos, insumos, materiais e equipamentos. 

Art. 8º Os Bancos Públicos deverão disponibilizar linhas especiais de crédito de até R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) para a renegociação de dívidas dos consumidores inscritos nos registros de informações negativas 
dos consumidores. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 

 

7 – Estamos certos em contar com o seu apoio para a supressão dos artigos 4º e 6º, no sentido de que o Projeto de 
Lei nº 675/2020 esteja alinhado ao escopo original ou na impossibilidade de atendimento total ao pleito, que seja 
considerada a rejeição integral do PL Substitutivo do Senado Federal, prevalecendo a redação original, já aprovada 
por esta Casa. 

 

Atenciosamente, 

 

HAMILTON DE BRITO JUNIOR 
SINFAC - SP 

 

 


