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Proíbe as instituições financeiras de ofertar e

celebrar contrato de empréstimo financeiro com

aposentados e pensionistas por meio de ligação

telefônica.

Art. 1e É vedado as lnstituições Financeiras ofertar e celebrar contrato de empréstimos de

qualquer natureza, com aposentados e pensionistas, por ligação telefônica no Estado do

Amazonas.

Art. 2e Em caso de descumprimento a instituição financeira será multada no valor de 5.000

(cinco mil reais), cobrada em dobro no caso de reincidência até o limite de R$ 5O.0OO,O0

(cinquenta mil reais).

Parágrafo único. A multa será revertida para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor,

criado pela Lei ne 2.228, de 29 de junho de L994.

Art. 3e O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

Art.4s Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁR|O DA ASSEMBLEIA LEGISLATTVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 04 de
junho 20L9.

o 
" 

o r,r'ooirorlï'rt, -, *,
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor
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JUSTIFICATIVA

O objetivo deste Projeto de lei é trazer condições consumeristas mais justas aos

aposentados e pensionistas, proibindo instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato

de empréstimo financeiro de qualquer natureza com aposentados e pensionistas por

telefone.

Este tipo de contratação desrespeita os princípios norteadores do Código de

Defesa do Consumidor, bem como o Estatuto do ldoso, Não é difícil ouvir dos conhecidos ou

dos familiares um caso de contratação de empréstimo financeiro equivocada de um

aposentado ou pensionista com uma instituição financeira.

Muitos contratam sem a plena capacidade de conhecimento do que se está

contratando e a consequência é o grande acumulo de processos no Poder Judiciário, bem

como o sofrimento do contratante em estar vinculado a prejuízos financeiros, que geram

muito estresse e comprometem a sua saúde.

A oferta por telefone não vincula de forma clara todos os ônus contratuais, tanto

que já é entendimento do INSS do Estado do Paraná, nesse sentido, proibir este tipo de

contratação por via telefônica,

Vejamos o que diz a lnstrução Normativa INSS/PR n" I2t/2005, em seu artigo L',

57e

"Art. Le Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal

dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte, para pagamento

de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento

mercantil, somente após efetiva contratação pelo titular do benefício em

favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:"

SZs. Quando a instituição financeira ou sociedade de arrendamento

mercantil utilizar o meio eletrônico para a autorização da

consignação/retenção/constituição de Reserva de Margem Consignável-

RMC, pelos titulares de benefícios, deverá, sem prejuízo de outras
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informações legais exigidas (art. 52 do código de Defesa do consumidor -

cDc),

| - valor total financiado;

ll - taxa efetiva mensal e anual de juros;

lll - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários, que

eventualmente incidam sobre o valor financiado, principalmente a Taxa de

Abertura de Crédito - TAC;

lV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo, financiamento ou operação de

arrenda mento mercantil.

A lnstrução Normativa do INSS supracitada possui base na Lei N, 8.078, de L1 de

setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor que Dispõe sobre a proteção do

consumidor, tendo como princípio a transparência nas relações de consumo,

Verifiquemos o Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor:

sEçÃo tv
DAS PRÁTICAS ABUSIVAS

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras

práticas abusivas: (Redação dada pela Lei ne 8.884, de 11.6.L994)

lV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em

vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe

seus produtos ou serviços;

Complementando, temos ainda o Art. 52, tambóm do CDC, que preceitua

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de

crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor

deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
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| - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

ll - montante dos juros de mora e dataxa efetiva anual de juros;

lll - acréscimos legalmente previstos;

lV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Na prática os contratos de empréstimos realizados por telefone são legítimos

contratos de adesão e, portanto, o contratante após receber a ligação da instituição

financeira, resta apenas a escolha do valor pretendido e o número de parcelas (quase

sempre valores pré-aprovados). Em contra partida, deve o contratado informar ao

contratante as cláusulas contratuais que impliquem restrição ou limitação de direitos,

redigindo-as com destaque suficiente a permitir compreensão plena.

Todavia, se conclui que, nas contratações de empréstimos consignados feitas

por telefone é impossível à instituição financeira cumprir todos os requisitos previstos no

Código de Defesa do Consumidor, o que gera a vantagem, em favor da instituição, em

função da idade e saúde do consumidor e consequentemente a invalidade dos contratos

firmados por meio telefônico.

Ademais, é nosso dever e competência legislar em defesa do consumidor e em

proteção ao direito dos idosos, conforme Art. 18. Da Constituição do Estado do Amazonas:

Art. L8. Compete ao estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em

lei Federal legislar concorrentemente com a União sobre:

(...)

Vlll - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

(...)

XV - proteção à infância, à juventude e ao idoso;

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.s 3,950 - Ëd. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque - Parque Dez

CEP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

Í1ffi assembleiaam wwur.ale.am.gov.br



PODHR TEGISTATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ËsTADO DO AMAZONAS

Ante o exposto, com a finalidade de proteger os aposentados e pensionistas, e

obter relação de consumo justa e equilibrada, conclamamos os nobres pares para apoio e

aprovação da presente propositura.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
junho 20L9.

DO AMAZONAS, EM MANAUS,04 de

J

Deputado al- PRB

Presidente da Comissão sa do Consumidor
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