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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

, DE 2017

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
para incluir como cláusula abusiva aquela que
obrigue o pagamento de fatura de compra de
produtos exclusivamente no estabelecimento do
fornecedor.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O caput do art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XVII:
“Art. 51...................................................................
..................................................................................
XVII – obriguem o pagamento de fatura de compra de
produtos exclusivamente no estabelecimento do fornecedor.
.......................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Este projeto de lei tem por objetivo inibir a imposição, pelas lojas de
departamentos, do pagamento da fatura de cartões de sua própria emissão
unicamente em guichê situado dentro do estabelecimento comercial.
As lojas de departamento costumam conceder descontos
diferenciados ou outras vantagens para consumidores que optam por comprar
produtos por meio de cartão emitido pelo próprio fornecedor. Em contrapartida à
vantagem oferecida, o pagamento das faturas do cartão deve ser realizado dentro
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do estabelecimento comercial, obrigando, assim, o consumidor a retornar,
algumas vezes, à loja para efetuar o pagamento da parcela e, consequentemente,
fazer novas compras.
A nosso ver, o consumidor deve ter o direito de pagar a fatura pelo
meio que lhe for mais conveniente, podendo fazê-lo no estabelecimento do
fornecedor, no banco, na loja lotérica ou por qualquer outra modalidade.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos dignos Pares para a
aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões,

Senadora KÁTIA ABREU
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - 8078/90
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1990;8078

- artigo 51
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