
 
 

APROVAR O PL 1.328/2020 É URGENTE PARA  
DAR ALÍVIO FINANCEIRO A QUEM MAIS NECESSITA 

 

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec, associação que atua na defesa dos interesses                
dos consumidores há mais de trinta anos, com independência financeira e política, entende que a                
aprovação do PL 1.328/2020 é fundamental para defesa dos hipervulneráveis. Proposto pelo            
Senador Otto Alencar, o PL permite a suspensão de parcelas do crédito consignado para os beneficiários                
e aposentados do INSS. 

As medidas propostas pelo Governo Federal até o momento foram insuficientes. Beneficiários do INSS e               
trabalhadores de baixa renda continuam a ter os descontos em folha de pagamento sem alternativa para                
garantir a sobrevivência de suas famílias. O Congresso precisa urgentemente agir para dar resposta              
aos problemas de uma grande parcela da população que ainda não foi atendida. 

Os dados são expressivos: 67,09% (23.888.782) dos beneficiários do INSS recebem até um salário              
mínimo, sendo que dos 35,6 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, 23,1 milhões              
recebem um salário mínimo . Já em volumes financeiros, os aposentados e pensionistas contraíram R$              1

138,7 bilhões em 2019, historicamente o maior saldo em concessão de crédito consignado (cartão de               
crédito consignado e empréstimos) para o INSS.  

Diante do cenário atual de desatenção à expressiva parcela da nossa sociedade, o Congresso              
desempenha papel fundamental na defesa do acesso a uma gama maior de medidas de socorro               
financeiro indo além da simples oferta de mais crédito, como tem sido a política do Governo. É necessário                  
defender aqueles que mais precisam, atingindo-se equilíbrio para resolver o problema e com foco em               
quem necessita do alívio financeiro nesse momento.  

Não se pode colocar nos ombros dos consumidores idosos e mais vulneráveis a responsabilidade de               
reaquecer a economia através da injeção de mais de R$ 25 bilhões para o consumo por meio de acesso                   
a mais crédito, fato que só ocasionará o aumento do seu endividamento. 

O Idec entende que alguns aprimoramentos são necessários no texto proposto: 

● DAR ALÍVIO FINANCEIRO PARA QUEM MAIS NECESSITA. A suspensão do desconto das            
parcelas para beneficiários do INSS com renda até dois salários mínimos. O recorte na aplicação               
das regras para suspender as parcelas por quatro meses tratá alívio financeiro aos mais              
necessitados e não impede o sistema bancário de operar suas linhas de crédito a ainda possibilita                
uma gestão mais efetiva do impacto sobre a carteira de crédito objeto da medida de suspensão. 
 

● PERMITIR A LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. A alternativa para que os            
aposentados e pensionistas do INSS consigam ter um fôlego financeiro para atravessar a crise de               
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saúde e financeira passa pela necessidade de ter os contratos pausados, com a suspensão do               
descontos em folha, gerando um alívio financeiro para os idosos sem gerar novas dívidas e tendo                
mais recurso para comprar medicamentos.  
 

● DAR EQUILÍBRIO PARA O SISTEMA FINANCEIRO. Suspensão seletiva da carteira de crédito            
consignado permite o equilíbrio para o sistema e afasta o risco para os bancos de suspensão                
coletiva propostas por convênios firmados com municípios. Também possibilita a atividade dos            
correspondentes bancários, garantindo as condições de trabalho e ampliando as possibilidades de            
negócios com a reversão da suspensão em novas operações de portabilidade com prazo             
ampliado para pagamento resultando em benefícios semelhantes ao resultado da suspensão.           
Garante ao sistema bancário reestruturar suas carteiras de crédito. 
 

● ESTABELECER REGRAS CLARAS E INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. É         
necessário determinar que instituições financeiras avisem aos consumidores que eles podem           
requerer a suspensão do crédito consignado. No início da pandemia, em 16 de março de 2020, os                 
bancos anunciaram que fariam renegociação das dívidas dos consumidores, mas sem a definição             
de critérios de como seria o processo e quem teria direito sobre as novas possibilidade de socorro                 
do setor bancário. Passados mais de noventa dias ainda se discute os benefícios e alcance               
dessas medidas, bem como se a população de baixa renda e mais vulnerável diante da crise na                 
saúde foi contemplada.  

É necessário enfatizar que muitas das operações são decorrentes de abusos cometidos pelas instituições              
financeiras e seus representantes que se aproveitam da vulnerabilidade dos idosos, através do assédio e               
da publicidade abusiva, induzindo-os a assinar contratos de crédito que na verdade não desejam. Além               
disso, há portabilidades e refinanciamentos não solicitados para reintegração de margens, uma prática             
que será incentivada com a mudança acrescidas pelas novas regras.  

O Idec entende que é necessária a revisão das medidas propostas pelo Governo Federal para permitir                
que os idosos consigam superar a gravidade da situação de saúde e economia provocada pela epidemia                
do coronavírus. Caso contrário, o superendividamento dessa parcela da população alcançará índices            
jamais vistos e que vão na contramão da defesa do consumidor hipervulnerável.  

Por isso é necessário aprovar com urgência o PL 1.328/2020, aprimorando os mecanismos para              
efetiva defesa dos consumidores hipervulneráveis que estão desamparados neste momento. 


