
 

 

 

 

 

 

Emenda nº    - PLEN 

(ao PL 4188/2021) 

 
 

Acrescenta a expressão “e nas operações com Empresas Simples de Crédito, 

passando o § 1º do art. 9-A da Lei 13.476 de 28 de agosto de 2017 a ter a seguinte 

redação:  

 

  Art. 9-A 

  …… 

§ 1º A extensão da alienação fiduciária de que trata o caput somente poderá ser 

contratada, por pessoa física ou jurídica, no âmbito do Sistema Financeiro 

Nacional e nas operações com Empresas Simples de Crédito. 

 
 

     JUSTIFICAÇÃO  

 
 

O cenário de crédito nacional está em franco crescimento, não apenas as linhas de 

crédito ofertadas pelas casas bancárias, mas outras e novas estruturas, como a Empresa 

Simples de Crédito – ESC, criada pela Lei Complementar nº 167 de 24 de abril de 2019, 

e que conta com 880 empresas no Brasil, cujo giro total importa em quase meio bilhão 

de reais. 

 
Embora de escopo menor, a Empresa Simples de Crédito veio para trazer concorrência 

ao mercado de crédito, com a consequente queda das taxas praticadas, não só 

democratizando como barateando o crédito, em especial para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, público alvo da ESC. 

 
Evidente que a garantia, como um dos “c`s” do crédito, é sobremaneira importante para 

a quantificação da taxa de juros ofertada ao mutuário, revestindo-se de especial relevo 

quando agregamos ao resultado final do score dado ao cliente. 



 

 

 
 
 
 

 

A ESC – Empresa Simples de Crédito foi criada por uma Lei Complementar, conforme 

anteriormente já referido, de nº 167, de 28 de abril de 2019. 

 
As operações legalmente previstas são de empréstimo, financiamento e desconto de 

títulos de crédito, tendo como público-alvo os microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
A Lei Complementar traz no seu bojo, de forma clara e irrefutável, a possibilidade de 

garantia específica, nos termos do seu art 5º, § 1º: A ESC poderá utilizar o instituto da 

alienação fiduciária em suas operações de empréstimo, de financiamento e de 

desconto de títulos de crédito. 

 
Então o PL 4188/2021 não pode, afrontando uma Lei Complementar, suprimir ou limitar, 

de forma direta ou indireta, a contratação de alienação fiduciária em garantia, em 

especial nas operações com as Empresas Simples de Crédito. 

 
Assim, mantém-se a hierarquia e a harmonia das Leis, além de manter a concorrência 

entre estruturas, visando a queda das taxas de juros praticadas, em especial para os 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. 


