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. SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1000/2020
APRcSENTADO NA SESSA0 
ORDiNARIA APROVADO POR UNANIMIDADE

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO PRESIDENTS

RESOLVE:

Art. 1° Fica o Poder Executive autorizado a repactuar de acordo com as partes 
a suspensao pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias os descontos das parcelas 
mensais dos emprestimos consignados dos servidores municipals junto as 
institutes financeiras.

ii

§1° Fica vedada a posterior incidencia de juros, multa ou qualquer forma de 
atualizagao, enquanto perdurar o estado de calamidade publica decorrente da 
pandemia provocada pelo coronavirus (COVID-19), estabelecido no DECRETO 
ESTADUAL N° 19.626, DE 09 DE ABRIL DE 2020.

§2° Nenhum contratante de emprestimo podera ter o nome inserido nos 
sistemas de protegao ao credito em fungao da suspensao dos pagamentos que 
se refere o caput deste artigo.

n

§3° Cabera a Secretaria de Municipal de Administragao, ou orgao competente 
a administragao da folha de pagamento do Municipio, orientar e desenvolver 
meios de acompanhamento dos servidores com relagao aos procedimentos a 
serem adotados e intermediar o dialogo com as instituigoes financeiras.

§4° A presente lei nao se aplica aos descontos sindicais que sejam realizados 
atraves do sistema de consignagao.

Art. 2° Esta lei entrara em vigor na data da sua publicagao.

Plenario Jeova Lima Sobrinho, 22 de julho de 2020.

Gadeaiz Carto 
Relate

rerea
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PROJETO DE LEI N° 1000, DE 1° DE JULHO DE 2020.

APRESENTADO NASESSA0 
OiiDINARIA “Dispoe em carater excepcional sobre a 

suspensao do cumprimento de obriga^oes 
financeiras referentes a emprestimos 
consignados contraidos por servidores 
publicos do Municipio de Lapao/BA e da 
outras providencias.”

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO APROVA:

Art. 1° Ficam em carater excepcional suspensas as cobrangas de 
emprestimos consignados, ou seja, com desconto em folha, contraidos pelos servidores 
publicos municipais, ativos e inativos, junto as instituigoes financeiras, pelo prazo de 90 
(noventa) dias, em decorrencia da pandemia causada pelo Novo Coronavirus (COVID-19).

Paragrafo Unico. O prazo de suspensao estabelecido no caput podera ser 
prorrogado por igual periodo.ou enquanto durar o estado de emergencia declarado no 
Municipio.

Art. 2° As parcelas que ficarem sem pagamento durante este period© 
deverao ser acrescidas ao final do contrato, sem a incidencia de juros ou multas.

Art. 3° Cabera as Secretaria de Administragao ou Departamento de Recursos 
Humanos/Folha de Pagamento, ou orgao competente pela administragao da folha de 
pagamentos dos orgaos Municipais (Prefeitura Municipal, Camara Municipal) orientar e 
desenvolver meios de acompanhamento dos servidores com relagao aos procedimentos a 
serem adotados e intermediar o dialog© com as instituigoes financeiras.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data da sua publicagao.

Sala das Sessoes, Plenario Jeova de Lima Sobrinho, 1° de julho de 2020.

Suely Maria de Menezes Dourado 
Vereadora - PSDB
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JUSTIFICATIVA

Diante da grave crise economica e sanitaria que vivemos em decorrencia da 
pandemia ocasionada pela infec?ao humana causado pelo Novo Coronavirus (COVID-19), 
considerando os impactos negatives nas rendas familiares e na economia do Nosso 
Municipio, apresento este Projeto de Lei com o intuito de reduzir os danos e prejuizos a 
nossa populagao.

Grande parte das atividades e estabelecimentos economicos do nosso 
Municipio tiveram seu funcionamento suspense ou reduzido, o que acarreta 
automaticamente na redugao da renda de milhares de familias. Concomitantemente, o 
distanciamento/isolamento social recomendado pela Organizagao Mundial da Saude e 
pelos Governos, Federal, Estadual e Municipal, resulta em um aumento nas despesas 
familiares.

Assim, vem esta proposigao para que ocorra a suspensao do cumprimento da 
obrigagao financeira referente a emprestimos consignados contraidos por servidores 
Publicos Municipals, durante o periodo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado 
enquanto durar os efeitos da pandemia.

Nesse sentido, os servidores publicos municipals poderao utilizar os recursos 
que anteriormente seriam destinados para pagamento dos emprestimos consignados, com 
aquisigao de itens obrigatorios para a sobrevivencia e necessaries para a qualidade de vida 
em tempos tao adversos, tal como alimentos, medicamentos, materials de limpeza, entre 
outros.

Importante ressaltar que a referida propositura e essencial para aquecer a 
economia local e seu aquecimento, pois os recursos financeiros aqui previstos circularao 
diretamente em nosso Municipio e consequentemente em nosso Estado, ao inves de serem 
utilizados para pagamentos de dividas bancarias neste periodo cabtico em que vivemos. O 
memento e de excegao e exige que todos os nossos esforgos sejam empregados para na 
protegao da populagao de Lapao.

Pela importancia social desta materia, solicito aos nobres representantes 
desta casa legislativa o apoio para a aprovagao do presente Projeto de Lei em regime de 
urgencia.

Sala das Sessoes, Plenario Jeova de Lima Sobrinho, 10 de julho de 2020.

Suely Maria de Menezes Dourado 
Vereadora - PSDB
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COMISSAO DE JUSTigA E REDAgAO FINAL

Parecer ao PROJETO DE LEI N° 1000, DE 1° DE JULHO DE 2020 (Do 
Poder Legislative, autora da vereadora Suely Maria de Menezes Dourado) que
"Dispoe em carater excepcional sobre a suspensao do cumprimento de 
obrigagdes financeiras referentes a emprestimos consignados 
contrafdos por servidores publicos do Municipio de Lapao/BA e da 
outras providencias".

I - Relatorio

Tramitou na Comissao de Justiga e Redagao Final para receber 
parecer, nos termos dos Art. 44 do Regimento Interne, e da Lei Organica Art. 
31, §1°, o Projeto de Lei n° 1000/2020, apresentado, lido e despachado, na 
sessao ordinaria de 1° de julho de 2020. O Presidente da Comissao, vereador 
Luiz Carlos Lopes Gadea avocou para si nos termos do Art. 43, § 1°, do RI, 
para relatar a presente materia de autoria da vereadora Suely Maria de 
Menezes Dourado, que "Dispoe em carater excepcional sobre a 
suspensao do cumprimento de obrigagdes financeiras referentes a 
emprestimos consignados contraidos por servidores publicos do 
Municipio de Lapao/BA e da outras providencias."

II - Analise

Procedendo a analise do projeto de lei em epigrafe a luz dos 
preceitos legais que Ihe sao aplicaveis, notadamente, no que concerne a 
competencia desta Comissao de Justiga e Redagao Final, previsto Art. 44, 
Inciso II, do Regimento Interne.

Quanta a iniciativa e concorrente e a competencia de ambito
municipal.

Destacamos que ja ha, em nossa federagao, diversas iniciativas 
legislatives similares, como tambem decisoes judiciais com o objeto do projeto 
de lei em comento, no sentido de determiner, enquanto perdurar essa situagao 
calamitosa em razao do COVID-19, a suspengao dos descontos dos 
emprestimos consignados. Dessa forma, observamos que o projeto tern 
relevante alcance social, pois redistribui renda e fortalece a economia local.

No aspecto legal o mesmo nao esbarra em nenhum impedimento 
seja ele constitucional ou infraconstitucional vinculante.

i



ESTADO DA BAHIA

^ CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Br£ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000 

* CNPJ 16.250.755/0001-84

Portanto nao ha obice, seja ele constitucional ou infraconstitucional 
vinculante, o meu parecer e pela CONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei 
no 1000/2020.

Foi apresentado SUBSTITUTIVO GLOBAL de autoria do Relator nos 
seguintes termos para melhor adequagao da materia em aprego:

"SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1000/2020

A cAmara municipal de lapao

RESOLVE:

Art. 1° Fica o Poder Executive autorizado a repactuar de acordo com as partes 
suspender pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias os descontos das parcelas mensais dos 
emprestimos consignados dos servidores municipais junto as instituigoes financeiras.

§1° Fica vedada a posterior incidencia de juros, multa ou qualquer forma de atualizagao, 
enquanto perdurar o estado de calamidade publica decorrente da pandemia provocada 
pelo coronavirus (COVID-19), estabelecido no DECRETO ESTADUAL N° 19.626, DE 09 
DE ABRIL DE 2020. .

§2° Nenhum contratante de emprestimo podera ter o nome inserido nos sistemas de 
protegao ao credito em fungao da suspensao dos pagamentos que se refere o caput deste 
artigo.

§3° Cabera a Secretaria de Municipal de Administragao, ou orgao competente a 
administragao da folha de pagamento do Municlpio, orientar e desenvolver meios de 
acompanhamento dos servidores com relagao aos procedimentos a serem adotados e 
intermediar o dialogo com as instituigdes financeiras.

§4° A presente lei nao se aplica aos descontos sindicais que sejam realizados atraves do 
sistema de consignagao.

Art. 2° Esta lei entrara em vigor na data da sua publicagao.

Plenario Jeova Lima Sobrinho, 23 de julho de 2020.

Vereador Luiz Carlos Lopes Gadea 
Relator”

2



IW1 ESTADO DA BAHIA

^ camAra municipal de lapao
ppa. Bfciulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap§o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

III - Voto

Em face do exposto, o Projeto de Lei n° 1000/2020 nos termos do 
SUBSTITUTIVO apresentado voto pela sua aprovagao.

Sala das Comissoes, 23 de julho de 2020.

Ver. Luiz Carlos Lopes Gadea - Relator

RESULTADO DA VOTA?AO DO RELATORIO DO RELATOR
Parecer da Comissao

A COMISSAO DE JUSTI^A E RED AC AO FINAL, em sessao de 23 
de julho de 2020, opinou pela aprovagao do Projeto de Lei n° 1000/2020, na 
forma do SUBSTITUTIVO apresentado.

Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Luiz Carlos Lopes 
Gadea, Paulo Roberto Reis Silva e Ednaldo Jose Fernandes.

Sala das Comissoes, 23 de julho de 2020.

idrlys Lopes Gadea (PC do B) - PresidenteVef^LuL

Ver. Pau o Roberto Reis Silva (PT) - Membro

Ver. Ednaldo Jose Fernandes (PP) - Membro
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COMISSAO DE FINAN^AS, ORCAMENTO E CONTAS.

Parecer ao PROJETO DE LEI N° 1000, DE 1° DE JULHO DE 2020 (Do 
Poder Legislative) que "Dispoe em carater excepcional sobre a suspensao 
do cumprimento de obrigagoes financeiras referentes a emprestimos 
consignados contraidos por servidores publicos do Munidpio de 
Lapao/BA e da outras providencias".

I - Relatorio

Tramitou na Comissao de Finangas, Orgamento e Contas para 
receber parecer, nos termos dos Art. 45, Inciso V, do Regimento Interne, e da 
Lei Organica, Art. 31, §1°, o Projeto de Lei no 1000/2020, apresentado, lido e 
despachado, na sessao ordinaria de 1° de julho de 2020. O vereador Cliton da 
Silva Dourado foi designado pela Senhora Presidente da Comissao, Ver. Suely 
Menezes Dourado, nos termos do Art. 43, Inciso IV, do RI, para relatar a 
presente materia, de autoria do Poder Executive, que, "Dispoe em carater 
excepcional sobre a suspensao do cumprimento de obrigagoes 
financeiras referentes a emprestimos consignados contraidos por

Lapao/BA e da outrasservidores publicos do Municipio de 
providencias".

II - Analise

A materia em aprego e da competencia Municipal e de iniciativa 
concorrente, portanto tern amparo legal.

E louvavel o Projeto de Lei n° 1000/2020 de autoria da Vereadora 
Suely Maria de Menezes Dourado, que visa suspender o pagamento dos 
emprestimos consignados dos servidores municipais junto as instituigdes 
financeiras durante o periodo da Pandemia do COVID-19, proporcionado um 
allvio financeiro e gerando renda aos servidores endividados e familiares.

A materia encontra-se amparada nas normas legais e consonancia 
com a Lei Organica e nao cria despesa para o erario municipal.

Quanto ao merito e aos aspectos que nos cabem nesta analise, 
concluimos pela sua aprovagao.



ESI ADO.DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
P^a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone; (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

III - Voto

Em face do exposto, tendo em vistas que o Projeto de Lei n° 
1000/2020 atende as exigencias da legislagao pertinente que disciplina as 
finangas pubiicas, voto pela sua aprovagao.

Sala das Comissoes, 23 de julho de 2020.

Ver. Cliton da Silva Dourado - Relator

RESULTADO DA VOTAgAO DO RELATORIO 
Parecer da Comissao

A Comissao de Finangas, Orgamento e Contas, em sessao de 8 de 
julho de 2020, opinou unanimemente pela aprovagao do Projeto de Lei n° 

1.000/2020.

Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Suely Maria de Menezes 
Dourado, Cliton da Silva Dourado e Juarez Alves Dourado.

Sala das Comissoes, 23 de julho de 2-020.

Suely Mara de^Menezes Dourado CJciitQnra Sily^Dourado 
RitetBftPSB-)—----Presidente (PSDB)

Juarez Alves Dourado 
Membro (PT)
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pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro

PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO

Ref. Projeto de Lei n° 1.000 

Assunto: Projeto de Lei n° 1.000 - 

prazo de 90 dias 
Solicitante: Mesa Diretora da Camara Municipal de Lapao

Suspensao do pagamento dos Emptestimos Consignados pelo

Ttata na especie de Ptojeto de Lei da lavra da Excelenrissima

em carater excecional pelo prazo de 90 

Servidores Publicos do Municipio de
Vereadora Suely Maria de Menczcs Dourado, o qual suspende 

(noventa) dias, os emprestimos consignados contraidos pelos 

Lapao, bem como dando outras providencias.

E o relatorio e opino.

O processo legislarivo classico apresenta, no dizer mais corrente 

mcramentc introdutona - a fasc da imciativa. A scgunda a a

a eficacia da lei. (FERREIRA
da doutrina, tres fases, a saber: a pnmcira a

fundamental, a a fase constitutiva da lei. A ultima a complementar, mtegra
mais apurada do processo legislativo, porem, 6 capaz de atentar

FILHO, 1995, p. 70). A rigor, uma visao
fase do processo, e sim apenas o ato que o 

procedimcnto dc criapfo daS leis. (FERREIRA FILHO, 1995, p. 71).
o fato de que, jundicamente, a imciativa nao e umapara 

descncadeia o

Sem prejuizo da nnportancia - salutar, ressalte-se dos demais 

iniciativa que cstc comcca o pcriplo rumo ao seuo processo legislativo, a com a
da lei. A iniciativa csta para o processo legislativo, mulatis mntmdi, como o

atos que compocm

objerivo principal: a cria9ao 

nascimento esta para a pessoa Humana. E a partir dela que
tornar-se leis, ou,projetos podem 

sucumbirem a conveniencias politicas seja por nao

os meros

ao contrario, serem negados enquanto tal, seja por 

atcndcrcm verdadeiramente as demandas dos cidadaos.
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O desenvolvimento das teorias sobre as tecnicas legislativas,

ao funcional enure os Poderes, propiciou a gradual inser9a0.de parucipantes

atividade legislatdva do 

outrora adstrita a

somado a crescente cooperacao 

extraparlatnentares 

Executive, exercida atraves de instrumentos proprios

processo legislative. Nesse panorama, ganhou for9

dc indusao em uma seara

a a
no

atividade parlamentar.
de atoresUm dos mecanismos que possibilitaram a participacao 

extemos ao Parlamento no processo legislative for o tesguatdo da prerrogativa da proposrpao de projetos 

de leis acerca de detemrinadas materias a atores extemos do processo legislattvo (mormente o Executtvo):

suma, a inidativa reservada. Esta exsurge da necesstdade de se conciliar a participate dos tres poderes 

e de outras figuras, como a prdprta socledade (representada pela inidativa popdar), no processo

legislative, sem que, para isso, seja precise .

em

iso subverter a divisao dos poderes.

A inidativa reservada confere ao seu titular o monopolio do juizo

instaurapao do processo legislattvo que vise a alteraqao do status quo

distribuicao de materias a prerrogativa
politico de oportunidadc para a

normative. Mais do que uma divisao fortuita, estipulada
de inidativa atende a entenos tecmcos e politicos: aquelas que sJo mais afeitas a um

a esmo, a

de reserva
inobservancia dessesdeterminado poder tern sua inidativa legislativa confenda a ele, e, portanto, a

tituinte invalida o processo legislative.criterios criados pelo legislador cons

juizo de oportunidadc para 

com
A nocao de inidativa resen^ada 

a deflagrate do aparelho legiferante a de extrema impordncia, sobremdo para que se compreenda

acuidade a sistematica do vicio dc iniciativa e

como

das leis “autorizativas”.

traduzido, grosso mode, como aO vicio de iniciativa pode 
inconstitucionalidade formal de uma propositura de lei resultantc dc usurpato de reserva de iniciativa

legislativa, quando esta previamcntc

ser

delincada no texto constitucional.

Amda que inexista vicio material de inconstitucionalidade, o fato 

nitida invasao dc reserva de iniciativa, por configurar caso

razao a sua inconstitucionalidade.
dc a propositura legal ter sido configurada 
de inobservancia dc requisitos formais do processo legislative, podc dar

com
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de Lei proposto pela Vereadora e nitidamenteO projeto

inconstitucional, vejamos:
A Constitute da Repdblica Federativa do Brasil de 1.988 

arugo 22, incise T e VII, infotma que e cempctencia un.camente da Uniae “I - dtrette civil, cemercal, 

penal, precessual, eletteral, agrario, maritime, aetonautico, espactal e do trabalHe ” “VII - pehttca de 

credito, cambio, seguros e transferencia de valores”.

, era

seu

Neste sentido cabe a Uniao editar as normas gerais (§1° do 

praettade artigo) e, neste mister, meumbe estades^membros a suplementapao (§2“ de supracitado 

artige) e ne que couber, os Mumciptos, conferme mtetigencia do artige 30 do Texto Censtimaenal.
su

entes deAinda no Texto Maior, o cjual erigiu os Mumcipios a

capacidade de auto-organiza^o, ctia^o

artigo 30:
direito publico intemo, dotado de autonomia (artigo 18), com

proprias leis, administra^ao e governo proprio, neste sentido disciplina scu
de suas

Art. 30. Compete aos Municipios:

de interesse local;I - legislar sobre assuntos
plementar a legisla^o federal e a estadual no que couber;

arrecadar os tributos de sua competencia, bem
II - su

III - instituir e
rendas, sem prejulzo da obrigatoriedade de

flxados era lei;
como aplicar suas

prestar contas e publicar balancetes nos prazos
distritos, observada a legisla^aoIV - criar, organizar e supnrair

estadual;

V - organizar e prestar, diretamente
ou permissae, es semcos pdblicos de interesse local, incluido o 

de transporte colcdvo, que tern carater essencial,

sob regime de concessaoou

tecnica e financeira da Uniao eVI - manter, com a cooperacao 

do Estado, programas 

fundamental;

VII - prestar, com a cooperacao

de ensinode educa^ao infantil e

tecnica e financeira da Uniao e
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do Estado, services de atendimento a saude da populaeao;

couber, adeejuado ordeflamento 

controle do uso, do
VIII - promover, no que 

territorial, mediantc planejamento c

parcelamento e da ocupacao do solo urbano;

IX - promover a protecao do patrimonio historico-cultural local, 

observada a legislacao e a a^ao fiscalizadora federal e estadual.

Diante dos artigos constitucionais transcritos acima, o Congr

fora convolado na Lei

desconto de prestacoes em folha de pagamento,

esso

Nacional quanto a material que Ihe e comportada, aprovou o projeto de lei que

Federal 10.280/2003 - Dispoe sobre a autonza^ao para 

e da outras providencias.
A disciplina juridica do processo de elaboraeao das leis.tem 

texto da Constituicao - e nele somente os
k ,a

concemem ao 

, ao versar a questao da

essencialmente constitucional, pois residem, no 

principios que regem

matriz
o procedimento dc forma?ao legislativa, inclusive aqueles que

exerdcio do poder de miciativa das leis. - A teoria geral do processo legislativo.

esta somente se legitima - considerada a qualifica9ao

se houver, no texto da propria
iniciativa vinculada das leis, adverte que 

eminentemente constitucional do poder de agir sede legislativa
a preveja. Em consequcncia dessc modelo

em

Constituicao, dispositive que, de modo expresso,

sistema de direito positive vigente Brasil, dispoe de autoridadenoconstitucional, nenhuma lei, no
Chefe do Executivo, o exerdcio compulsdno do poder de iniciativa legislativa

DJ 0742-2006, p. 36).
suficiente para impor, ao
(STF, MS 22.690-CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 17-04-1997 , V.U.,

- destacamos.
tela, fora violado a Competencia da Uniao para 

esta eivado de inconstitucionalidade, quanto ao
No em caso em

legislar sobre emprestimos consignados. Logo, o projeto 

vicio de iniciativa parlamentar.
maiores elucubracoes, observa-se que oDc mais a mais, sem

de credito consignado [caput) e 

efeitos da mora (artigo 2°), durante todo o periodo 

afronta rclacoes juridicas rcgularmente 

da incolumidadc do ato

pender o pagamento de parcelas do contrato
artigo2° do projeto - 

ao afastar a incidencia dos juros remuneratonos e os

ao sus

calamidade pdblica decorrente da pandemia do COV1D19 

constituidas e viola de forma flagrante os principios da scgutanca juridica e
de

juridico perfeito frente aos
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efeitos da lei nova (art. 5°, mciso XXXVI, CF), fere o prmcipio da proporcionalidade (art. 5°, LIV, CF) e 

a livre iniciativa (art. 170, CF).
. Bern sintetiza a essdncia do conttato de emprdstitno consignado

erior Tribunal de(a logica economica que preside esse dpo de contrato) unportante precedente do Sup 

justica (proferido nos autos do Recurso-Especial n" 728.563), quando a Segunda Se?3o daquela Corte 

Superior fixou a legaUdade e legitnuidade da clausula que estabclecc a irretratabilidade e .rrevogabiUdade

realizar o desconto em folha de pagamentos. Eis a ementa
da autorizacao concedida pelo devedor para

do acordao:

AUXILTO FINANCEIRO.“CIVIL, CONTRATO DE 
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLAUSULA

CONTRATUAL.ESPECIEAINERENTE
INOCORRENC1A DE ABUSIV1DADE. PENHORA SOBRE

remunerac^Ao N.AO configurada. supressAo 

da CLAUSULA DE CONSIGNAgAOUNILATERAL
PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. I. E valida a clausula

desconto, na folha de pagamento do empregadoque autonza o
servidor, da presta^ao do emprestimo contratado, a qual nao 

primida por voiitade unilateral do devedor, eis que da 

celebrada em conduces de )uros e prazo 

o mutuario. II. Recurso especial conhecido e

ou

pode ser'su

essencia da avenca

vantajosos para
provide. ” (REsp 728.563/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho 

Junior, 2a Se^ao, julgado 8/6/2005, DJ 22/8/2005).em

O Relator, Min. Aldir Passarinho Junior, pondcrou, nesse

/ da propna essencia do conlmta cekbrado. £ a ele inerenle, porque ndo 

garaniia do credor de que haverd o automdtico adimpkmento

menor margem de risco, o que,

julgamento, que consignafia em folha

represents apenas, uma mera forma de pagamento
do iomador do mutuo, permilindo a concessao de emprestimo

, mas a

com
obrigacional por parte

lamentt, tamUm favorece ofinanaado, sejapor dtspensar outras garanUas, mmo ami, seja por praporaonar,
concre
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redufio substantial na laxa cle juros e pra^os mats longos, lomando
exaiamente pela mesma seguranca da avenga, uma 

significativamente rnenos oneroso o financiamento .

E ccrto, portanto, que o projeto de lei afronta o elemento nuclear 

foi firmado validamente), quando suspende o debito

incidencia de juros (remuneratorios e moratorios) e

folha deem
do contrato de credito consignado (que 

pagamento por 90 (noventa) dias), afastando ainda a

da multa.
Quanto ao tema, o Supremo Iribunal Federal, por ocasioes, e

semelhantes, julgou pek inconstitucionalidade da lei, haja vista o proponente
analisar o tema, declarou a invalidade de normas estaduais 

is, considerando que a tematica se

nao ser o
em casos
legitiniado para tanto. A Suprema Corte, ao

dispunham sobre aspectos especificos de rela^oes contratuais
inserida na competencia privativa da Uni&o para legislar sobre direito civil, vejamos:

que

encontra

AQAO DIRETA DE INCONSTITUCIONAL1DADE. LEI 

DISTRITO FEDERAL.-PROIBigAO DE4.083/2008 DO 
DETERMINADAS PESSOAS JURIDICAS COBRJ^REM

TAXA POR EMISSAO DE CARNE DE PAGAMENTO OU

COBRANQA.bancArio DEBOLETO 

INCONSriTUCIONALIDADE FORMAL. 

UNLVO PARACOMPETENCTA PRIVATIVA DA
LEGISLAR SOBRE DIREriO CIVIL (ARIIGO 22, I, DA

COMPETENCIAFEDERAL). AconstituiqAo 
LEGISLATIVA CONCORRENTE EM SEDE DE DIREITO

CONSUMIDOR (ARTIGO 24, V E VIII, DADO
constituiqAo federal) nAo autoriza os

DISTRITO FEDERAL AESTADOSMEMBROS E O 

DISCIPLINAREM RELACOES CONTRATUAIS. AQAO 

INCONSTITUCIONALIDADEDEDIRETA
CONHECIDA EJULGADO PROCEDENTE O PED1DO. 1.

sede de produ^ao eA competencia legislativa concorrente
responsabilidade por dano ao consumidor (artigo 24,

em

consume e
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Estados-V e VIII, da Constitmcao Federal) nao

Distrito Federal a disciplinarem relates

autonza os

membros e o
securitarias, porquanto compete pnvativamente a 

Uniao legislar sobtc Direito Civil (attigo 22, 1, da Constitmc;ao 

Federal). Precedentes: ADI 4.228, rel. min. Alexandre de Moraes, 

Plenario, DJe de 13/8/2018; ADI 3.605, rel. min. Alexandre de 

Moraes, Plendno, Dje de 13/9/2017; e ADI 4.701, rel. min.

contratuais

Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje de 25/8/2014. 2. In casu,

proibir determinadas 

de carne de

a Lei 4.083/2008 do Distrito Federal, ao

pessoas juridicas de cobrarem taxa por emissao

bolcto bancario dc cobra^a, interfenu empagamento ou
de custos relatives arela^oes contratuais, pois vedou o repasse

determinada forma de pagamento peloviabiliza^ao de 
fornecimento dc bens c services, materia que somente poderia

lei federal. 3. A^ao direta deter sido versada em 
inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, 

inconstitucionalidade da Lei 4.083/2008 dopara declarar a
Distrito Federal. (ADI n° 4090, Relator: Mimstro LUIZ FUX, 

Orgao Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento 30/08/2019,em

Publica^o em 16/09/2019.

analisc sumaria dosDiante dessas considcra^oes, em uma
o diploma legal impugnado se revela incompativel

argumentos expostos pela requerente, constata se que 

Texto Constitucional.com o
Noutro giro, o Estado da Paraiba, em caso scmelhante, apos o

pende o pagamento dos emprestimostramrte legal, sancionou a Lei 11.699/2020, a qual tambem 

consignados, mas pelo prazo de 120 (cento e vinte dias).

sus

A^ao Direta deParaibana fora objeto dc

° 6.451, sendo sorteada para a Ministra Relatora
A Lei

Inconstitucionalidade, a qual fora tombada sob 

Carmem Lucia, processo esse que

o n

esta no Gabinete da Ministra para posterior despacho, uma vez que, a
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devidasGovern© Paraibano e Advocacia Geral da Umao, ja prestaram as

Estado Legislar sobre materia de competencia
Assembleia Legislativa, o 

informacoes, haja vista o vicio de imciativa quanto ao

Federal.
trazcr ao conhecimento que foraSobre o tcma, importante 

Otto Alencar, o projeto de Lei 1328/2020, o qual inclui o artigo
apresentado pelo Senador da Republica

a lei 10.280/2003, com o fito de suspender o pagamento pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias),
6aC-

estado de calamidade publica dcvidamcnte decretada.casa haja

■ Diante do exposto, a irregularidade condda na proposta e de

ordem formal, padecendo o Projeto de lei de vicio de imciativa, sendo, portanto, inconstimcional e degal

o Projeto proposto pela Vereadora Suely Maria de Mcnczcs Dourado

Presidencia da CAmara, a rejetySo do Projeto de let n” 1.000/2020, nos termos

assessona Juridica eao que essa

Legisladva recomenda a 

do ardgo 20, inciso XI, do Regimento Interno.

E o parecer.

S.M.J

Lapao, 02 de julho 2020.

/A ^khonorato DE SOUZAPED^O PAUL

OAB/BA 47.282
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tEi fpi publiffifin nn DOK* |^0S!3 Data.

jca^tx 4-><r/\L'^L'lOy T r................. .....
OerC-ncin i- -...cu^va de Rfgi.Mro'de Arose. 
1 d-:- \dsa Civil do (Jovernador

ICSTAOO DA 'PARAIBA

DE J'UNHO DE 2020-DEDELEGADO wallber virgolino eLEI N° 11.699 
ALTORIAS: DEPUTADOS

WILSON FILHO

cobrao^as dos empreslifflo^
contraidos pelos

Siispeiule as
consignados, 
pubiicos estaduais, durante o 

(cento e vinte) dias.

servidores
periodo de 120

O GOVERNADOR BO ESTADO PA FAMA1BA; 

Fa?o saber que o Poder Legislative) decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

4rt 1° Ficam suspensas as cobran?as, por mstiluifoes 
fmanceiras, de todos os emprestimos consignados contraidos por semdoreu 
publvcos civis, militares, aposentados. inativos e pens.cms a do b muo da
Pamiba pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a eotrtar da data da pobheapac,

desta lei.

§ |° Case o estado de caiamidadc piibliea perdure por 
periodo superior ao estabelecido no caput deste aitigo, o prazo de suspensao dos
emprestimos consignados, disposto nessa lei, sera prorrogado automaUcamea 

ate o fim da vigencia do estado de calamidade estadual.

abe.rto durante este 
incideneia de juros

§ 2° As parcelas que ftcarem em
acreseidets ao final do contrato, sem aperiodo, deverao ser 

ou nuiltas.
data de suaArt. 3° Esta Lei entra em vigor na

publica^ao’.

GOVERNO DO ESTADO DA
2020; 132° daPALACIO DO

dede junhoFARAIBA, em Joao Pessoa, 
Prociamapao da Republica.

03

(
\

DO LINS FILHO 

?rnador
JOAO AZ
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ADI 6451
PublicoProcesso Eletronico

Numero Unico: 0095085-26.2020.1.00.0000

ACAO DIRETA DE IIMCONSTUUCIONALIDADE
Origem: DF - DISTRITO FEDERAL 
Relator: MIN. CARMEN LUCIA 
Redator do acordao:

CONFEDERACAO NACIONAL DO SISTEMA 
FINANCEIRO-CONSIF
LUIZ CARLOS STURZENEGGER (1942-A/DF, 
201395/MG, 29258/SP)
FABIO LIMA QUINTAS (249217/SP) 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DA PARAIBA

REQTE.(S)

ADV.{A/S)

ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)

Informacoes
Assunto:

QUESlOES DE ALTA COMPLEXIDADE, GRANDE IMPACTO E 
REPERCUSSAO | COVID-19

DIRE1TO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO 
PUBLICO | Servidor Publico Civil

DIREITO DO CONSUMIDOR | Contratos de Consumo | Banc^nos | 
Empr6stimo consignado

Procedencia 

Data de Protocolo: 

09/06/2020

Orgao de Origem:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Origem:
DISTRITO FEDERAL

Numero de Origem:

00950852620201000000. 6451

03/07/2020 08:5
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REQTE.(S) ir^
CONFEDERACAO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO-

CONSIF

ADV.(A/S)
LUIZ CARLOS STURZENEGGER (1942-A/DF, 201395/MG, 

29258/SP)

ADV.(A/S)
FABIO LIMA QUINTAS {249217/SP)

INTDO.(A/S)
ASSEMBLED LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA

ADV.{A/S)
SEM REPRESENTAgAO NOS AUTOS

INTDO.{A/S)
GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA

PROC.(A/S)(ES)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA PARAIBA

Andamentos

25/06/2020
Conclusos ao(a) Relator(a)

25/06/2020
Petigao
Tutela Provisoria Incidental - Peti^ao: 48328 Data: 
25/06/2020, as 11:24:46

24/06/2020
Petigao
Manifesta^ao - Peti^ao: 48226 Data: 24/06/2020, as 19.53.31

03/07/2020 08:5
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lnforma?6es - Peti;ao: 43770 Data: 15/06/2020, as 18:58:04

15/06/2020
juntada

: ref. OFICIO 1797_2020, recebido em 10/6/2020

15/06/2020 
, juntada
ref. OFICIO 1796_202G, recebido em 10/6/2020

15/06/2020 ,
Peti^ao
Amicus curiae - Peti^ao: 43671 Data: 15/06/2020, as 17.22.30

15/06/2020
Peti^ao

■ mforma^oes - Peti^ao: 43662 Data: 15/06/2020, as 17:14:27

15/06/2020 
Publica^ao, DJE

: DJE n° 148, divulgado em 12/06/2020

10/06/2020
Expedido(a)

. ADI - INFORMA^AO PETI^AO INCIAL - RELATORA

10/06/2020
Expedido(a)

: ADI - INFORMA^AO PETigAO INCIAL - RELATORA

10/06/2020
I Comunicasao assinada
i ADI - INFORMAgAO PETigAO INCIAL - RELATORA

10/06/2020
Comunica^ao assinada

I ADI - INFORMAg'AO PETigAO INCIAL - RELATORA

10/06/2020 
Certidao

elabora^ao de 2 oficios. Decisao de 09/06/2020., Certifico a

10/06/2020
Despacho

03/07/2020 08:5
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vista a Advocacia-Geral da Uniao e a Procuradoria-Geral da 
Republica, sucessivamente, para manifesta^ao, na forma da 
legislai;ao vigente, no prazo m^ximo e prioritario de tres dias 
cada qual (§ 1° do art. 10 da Lei n. 9.868/1999). Cumpridas as 
providencias, retornem-me os autos eletronicos em 
conclusao com urgencia. Publique*se.

'I09/06/2020
Conclusos ao(a) Relator(a)

09/06/2020
Distribuido
MIN. CARMEN LUCIA

09/06/2020
Autuado

09/06/2020
Protocolado
Peti^ao Inicial {n° 41499) recebida em 08/06/2020, as 

17:02:31

Decisoes

Sessao virtual t

Deslocamentos

GABINETE M1N1STRA CARMEN LUCIA
Enviado por CONTROLE CONCENTRADO E RECLAMAgOES 
em 25/06/2020
CONTROLE 
CONCENTRADO E
RECLAMAGOES

Enviado por COVlUNICAgOES PROCESSUAIS em 10/06/2020
Guia 6079/2020 

Recebido em 10/06/2020

Guia 10712/2020 
Recebido em 25/06/2020

COMUNICAGOES

03/07/2020 08:5
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Recebido em 10/06/2020RECLAMA^OES
Enviado por GABINETE MINISTRA CARMEN LUCIA 
10/06/2020
GABINETE MINISTRA 
CARMEN LUCIA
Enviado por AUTUA^AO, ANALISE DE PREVEN^AO E 
OISTRIBUI^AO DE ORIGINARIOS CfVEIS E CRIMINAIS

em

Guia 2954/2020 
Recebido em 10/06/2020

em

09/06/2020
AUTUA^AO, ANALISE 
DE PREVENgAO E 
DISTRIBUigAO DE ORIGINARIOS CfVEIS E 

CRIMINAIS

Guia 10665/2020 
Recebido em 09/06/2020

Enviado por DIVERSOS em 09/06/2020 
Guia 2319678/2020

Recebido em 09/06/2020

Peticoes

48328/2020 Peticionado em 25/06/2020 
Recebido em 25/06/2020 11:24:47 por CONTROLE 
CONCENTRADO E RECLAMA^OES

48226/2020 Peticionado em 24/06/2020 
Recebido em 24/06/2020 19:53:32 por CONTROLE 
CONCENTRADO E RECLAMA^OES

43770/2020 Peticionado em 15/06/2020 
Recebido em 15/06/2020 18:58:04 por CONTROLE 
CONCENTRADO E RECLAMA^OES

43671/2020 Peticionado em 15/06/2020 
Recebido em 15/06/2020 17:22:31 por CONTROLE 
CONCENTRADO £ RECLAMAQOES

43662/2020 Peticionado em 15/06/2020 
Recebido em 15/06/2020 17:14:28 por CONTROLE 
CONCENTRADO E RECLAMA^OES

41499/2020 Peticionado em 08/06/2020
t-rt I A A A A • * *^ on /rw* 4

03/07/2020 08:5
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI 

N° 1328, DE 2020

, de 17 de dezembro de 2003, que dispoe sobre a autorizagao 

para desconto de prestagoes em folha de pagamento, com suspensao temporaria de 

pagamentos das prestagdes das operates de creditos consignados em beneficios 

previdenciarios, enquanto persistir a emergencia de saude publica de importancia 

nacional em decorrencia da Infecpao Humana pelo coronavfrus (COVID19)

Altera-se a Lei n 10.820

AUTORIA: Senador Otto Alencar (PSD/BA)
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, DE 2020PROJETO DE LEI N°

Altera-se a Lei n° 10.820, de 17 de dezembro de 

2003, que dispoe sobre a autoriza^ao para 
desconto de prestagoes em folha de pagamento, 

suspensao temporaria de pagamentos das
creditos

to
00
o

£com
tooperagoes de 

beneficios previdenciarios,
dasprestagoes 

consignados
enquanto persistir a emergencia de saude piiblica

decorrencia da

o
Si!em
U)

de importancia nacional em 
Infecgao Humana pelo coronavirus (COVID19)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° A Lei n° 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispoe
folha de pagamento,sobre a autorizagao para desconto de prestagoes em 

passa a vigorar com a seguinte redagao:
“Art. 6°-C No caso de decretagao de calamidade 

razao da emergencia sanitariapublica em 
resultante da crise do novo coronavirus (Covid-

durante19), ficam excepcionalmente suspenses, 
esse periodo, os pagamentos das obrigagoes de

em beneficiosoperagoes de creditos consignados 

previdenciarios.

§1° Nao sera considerado inadimplemento de 
obrigagoes de pagamento, nem serao cobrados 

muftas, taxas, juros ou demais encargos.

beneficiarios da suspensao dos§2° Sao
pagamentos das obrigagoes de operagoes de 

creditos consignados, beneficiarios adimplentesou 
cujos atrasos nos pagamentos das obrigagoes 

devidas ate 31 de margo de 2020fmanceiras
sejam de, no maximo, 180 (cento e oitenta) dias 
contados a partir da data de seu vencimento
regular.

Avulso do PL 1328/2020.Pagina 2 de 5



2

§3° A suspensao de que trata o caput alcangard 4 
(quatm) parcelas, para os contratos das 
operagoes de creditos.”

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicapao.
<£>
00
6

5
o
Si
LL
CO

JUSTIFICAQAO

Projeto de Lei objetiva, temporariamente e enquanto durar o 

calamidade publica decorrente da emergencia sanitaria provocada
Este

periodo de
pelo surto do novo coronavirus, conceder a suspensao dos pagamentos das

beneficioscreditos consignados emobrigapoes de operagoes de

previdenciarios.

de medida emergencial e de carater limitado, de modo a
or^amentos das familias,

Trata-se
peso das parcelas desse emprestimo nosamemzar o

valido unicamente durante o periodo da crise.

economia, imposto pela crise£ inegavel que ha grande impacto
milhoes de familias terao sua renda diminuida ou

na

do coronavirus, e que 

cessada.

Nesse sentido, e essencial que o Congresso Nacional tome medidas

familias, inclusive por meio de 

. Medidas como esta
para mitigar os efeitos desta crise nas 

suspensao em pagamentos dessas operagoes de creditos
sendo tomadas em diversas areas. A Caixa Economica, por exemplo, 

suspensao dos pagamentos de dividas de emprestimos pessoais
vem
possibilitou a
e ampliagao da carencia na tomada de emprestimos por empresa.

Portanto, e razoavel entender que, se estamos possibilitando pausas 

modalidades de financiamento, tambem e emergencial suspensaopara outras
equivalente para os aposentados, nos creditos consignados.

□Avulso do PL 1328/2020.Pagina 3 de 5
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esta proposi9ao poderaDiante do exposto, e na certeza que
de brasileiros extremamente fragilizada e fortalecer abeneficiar a classe 

luta contra o 

materia.

CODTV-19, solicitamos aos Nobres Pares a aprova^ao da

CO

5
N.

too
u_
CO

Sala das Sessoes,

hi

Senador OTTO ALENCAR

Avulso do PL 1328/2020.Pagina-4 de 5
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APRESENTAD0 NASESSA0 
ORDENARIA nv* Eh 12?

INDICAQAO N° JO /2020. Jlj V0T08 FAVORAVBSREJB7AD0P0R
e£L.conttu, em «jSao okoinXria

I ol \->3oDATA

Os Vereadores que subscreverrr a present© indicagae, no que esperam contar com a 

participagao, se possivel, pela unanimidade dos demais ilustres Pares desta Casa, para 

que seja INDICADO ao Senhor Chefe do Poder Executive e analisada com a devida 

atengao a proposta que Ihe vem sendo apresentada pelos servidores da area da Saude, 

de acordo com que vem a seguir.

A categoria de servidores dessa area, notadamente os Enfermeiros, Tecnico de 

Enfermagem e Auxjliar, mecessita ser atendida com a carga horaria de 30 horas 

semanais; bem como com o reajuste satarial relative ao ano de 2020, e ainda com a 

aprovagao da data base de reajuste anual, ja a partir do presente exercicio; alem do, 

jusio pedido de gratificagao de incentive peio periodo de enfrentamento a pandemia 

do Covid-19, considerando particuiarmente que muitos outros municipios da regiao 

ja deram inicio ao atendimento dessas pretensoes, em especial ao que diz respeito a 

reinvidicagao do periodo de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.

Solicitamos ao Senhor President© da Casa que proceda de acordo com o que determina o 

Regimento, sendo a presente materia devidamente apreciada e encaminhada ao seu 

destino, como de praxis acontece, ao tempo em que, mais uma vez solicitam o apoio e 

compreensao de todos os demais nobres Pares deste Poder Legislative, com vista ao 

acolhimento da presente proposigao.

Plenario Geova de Lima Sobrinho, 10 de Junho de 2020.

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
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Vereacfdr^dnaldo J fee Fernapd^s

Vereador: Jed^on jGomes de Matos

na da Silva Franca
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Vereador: Maria E»

7
Vereador Pa meidauc
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JUSTIFICATIVA:

Trata-se de uma orientaQao ja adotada inclusive pela Organizapao Mondial da Saude, 
com vista em especial ao estabelecimento do regime de 30 (trinta) horas semanais para

ii

essa categoria de servidores, cuja fundamentagao ja fora encaminhada. a Prefeitura de 

Lapao pela representagao regional da categoria, devendo pois merecer a devida atengao 
da nossa municipalidadef

Os autores.
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