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DIRETORIA DA PROCURADORIA 
P A R E C E R T É C N I C O 

 

 

Projeto de Lei nº 246/2020 

Ementa: “Dispõe em caráter excepcional 

sobre a suspensão do cumprimento de 

obrigações financeiras referentes a 

empréstimos consignados contraídos por 

servidores públicos estaduais e municipais 

no âmbito do Estado do Espírito Santo pelo 

prazo de 90 dias e dá outras providências”. 

Autor: Deputada Janete de Sá.  

 
I – RELATÓRIO 
 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 246/2020, de autoria da Deputada Janete 

de Sá, cujo conteúdo, dispõe em caráter excepcional sobre a suspensão do 

cumprimento de obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados 

contraídos por servidores públicos estaduais e municipais no âmbito do Estado 

do Espírito Santo pelo prazo de 90 (noventa) dias e dá outras providências. 

 

A matéria foi protocolada no dia 15/04/2020 e lida na Sessão Ordinária 

Virtual do dia 05/05/2020, onde recebeu despacho denegatório do Presidente 

da Mesa Diretora, com a manifestação pela devolução ao autor do Projeto, com 

base no art. 143, VIII do RI, por infringência do art. 22, VII da Constituição 

Federal. 

 

Tendo havido, tempestivamente, recurso regimental do autor contra o 

despacho denegatório, - com fincas no parágrafo único do art. 143, do 

Regimento Interno, - para que a matéria fosse à Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, para exame de sua Constitucionalidade. 
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Registre-se que foi feito juntada de matéria similar em tramitação:  PL 

 235/2020,  de  autoria  do  Dep.  Torino Marques. 

 

Em atendimento à solicitação da Procuradoria Geral, encaminhamos 

Parecer Técnico, onde consta um exame de constitucionalidade, juridicidade e 

legalidade, na forma do artigo 121 do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/09). 

 

É o relatório. 

 

II- FUNDAMENTAÇÃO 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE E TECNICA LEGILATIVA. 

 

O Projeto Lei nº 246/2020 de autoria da Deputada Janete de Sá, que 

tem por finalidade, em caráter excepcional,  a suspensão do cumprimento de 

obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos por 

servidores públicos estaduais e municipais no âmbito do Estado do Espírito 

Santo pelo prazo de 90 (noventa) dias.   

 

 Em sua justificativa o autor aduz que tal medida se justifica: “Diante da 

grave crise econômica e sanitária que vivemos em decorrência da pandemia 

causada, pelo Novo Coronavírus (COVID19), considerando os impactos 

negativos nas rendas familiares e na economia do nosso Estado, apresento 

este Projeto de Lei com o intuito de reduzir os danos e prejuízos à nossa 

população”.  

 

Em outro ponto de sua justificativa, aduz que: “Os servidores públicos 

estaduais e municipais poderão utilizar os recursos que anteriormente seriam 

destinados para pagamento dos empréstimos consignados, com aquisição de 
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itens obrigatórios para a sobrevivência e necessários para a qualidade de vida 

em tempos tão adversos, tais como alimentos, medicamentos, materiais de 

limpeza, entre outros. [...] Ressalta-se que a referida propositura também serve 

como mola propulsora para a economia local e seu aquecimento, pois os 

recursos financeiros aqui previstos circularão diretamente em nosso Estado, ao 

invés de serem utilizados para pagamento de dívidas bancárias neste período 

crítico”. 

 

  A proposição define que os valores não pagos durante a suspensão 

seriam incorporados ao saldo devedor, sem juros ou multas, e diluídos nas 

parcelas remanescentes do contrato. Além disso, o projeto define que caberá 

ao órgão competente a administração da folha de pagamento do Estado, no 

que se refere aos servidores estaduais, ao setor de Recursos Humanos das 

prefeituras, orientar e desenvolver meios de acompanhamento dos servidores 

com relação aos procedimentos a serem adotados e intermediar o diálogo com 

as instituições financeiras.   

 

 Nestes termos, a proposição legislativa ora em análise é adequada e 

meritória em face do interesse público envolvido. Entretanto, extrai-se da 

análise jurídica do indicado projeto de lei em questão, a existência de antinomia 

com o ordenamento constitucional, como passaremos a ver adiante.   

 

A pretensa norma visa instituir obrigação para as instituições financeiras 

voltada diretamente para uma de suas atividades afins (empréstimos 

consignados), de modo que regula cláusula contratual destas com os seus 

clientes, na medida em que impede a execução de cláusula padrão que prevê 

juros e correção monetária frente a hipótese de inadimplência.  

 

Assim sendo, a proposta parlamentar converge diretamente para o 

campo do Direito Civil, da mesma forma que regula tema específico de Política 

de Crédito. Outrossim, o objeto normativo do Projeto de Lei nº 246/2020 invade 

a Competência Legislativa Privativa da União para legislar sobre Direito Civil e 
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Política de Crédito, nos termos dos incisos I e VII, do art. 22, da CRFB/1988. 

Senão vejamos: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; (...)  

 

 VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de 

valores;” 

 

Por tudo exposto, fica evidente a ocorrência de vício formal orgânica 

presente proposição que trata, inegavelmente, de matéria atinente à política 

creditícia, matéria de competência privativa à União. 

 Nesse sentido, é pacifico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

que nesses casos entende que a política creditícia é matéria de campo 

legislativo privativo da União, conforme previsão expressa na Constituição 

Federal ja acima indicada, impedindo os Estados de legislarem livremente 

acerca do tema, tendo em vista a necessidade de existência de uma 

coordenação centralizada das políticas de crédito e de regulação das 

operações de financiamento: 

 

“A política creditícia no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é 

regulada por legislação federal, destacando-se, sobre o tema 

disciplinado na norma impugnada, as leis 8.100, de 5 de dezembro de 

1990, que dispõe sobre o reajuste das prestações pactuadas nos 

contratos de financiamento firmados no âmbito do SFH vinculados ao 

Plano de Equivalência Salarial, e 8.692, de 28 de julho de 1993, a qual 

define planos de reajustamento dos encargos mensais e dos saldos 

devedores nos contratos de financiamentos habitacionais no âmbito do 

SFH. É competência privativa da União legislar sobre política de crédito 

(art. 22, VII, CF). Inconstitucionalidade formal de legislação estadual ou 

distrital que trata da matéria. [ADI 3.532, rel. min. Edson Fachin, j. 29-

11-2019, P, DJE de 18-12-2019.]”  
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“A Lei distrital 919/1995 tratou de operação de crédito de instituição 

financeira pública, matéria de competência privativa da União, nos 

termos dos arts. 21, VIII, e 22, VII, da Constituição. A relevância das 

atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, sejam públicas 

ou privadas, demanda a existência de uma coordenação centralizada 

das políticas de crédito e de regulação das operações de financiamento, 

impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das modalidades 

de crédito praticadas pelos seus bancos públicos. [ADI 1.357, rel. min. 

Roberto Barroso, j. 25-11-2015, P, DJE de 1º-22016.]” (TODOS OS 

NEGRITOS E GRIFOS ACIMA SÃO DE NOSSA AUTORIA)    

 

 Visando sanar quaisquer dúvidas sobre o tema, vale mencionar que 

mesmo que esta proposição se restringisse aos contratos firmados pelos 

bancos públicos estaduais (Banestes e Bandes), a inconstitucionalidade 

continuaria existindo de forma irreparável, pois o legislador estaria impondo a 

estas entidades a reestruturação de seus contratos e sistemas internos para 

deixar de cobrar juros e multas. 

 

  Diante do exposto, não há pois, como contornar o obstáculo antedito, 

que assume as feições de uma típica inconstitucionalidade, formal, orgânica, 

decorrente da inobservância da competência legislativa para elaboração do ato 

normativo, cujos efeitos, ademais, não custa repetir, fulminam integralmente a 

proposição.  

 

Corrobora com a afirmação supra o Ato n º 964/2018 desta Casa, 
especialmente em seu art. 16, parágrafo único, que estabelece normas 
de organização e funcionamento da Procuradoria-Geral da Assembleia 
Legislativa, nos termos do disposto na Lei Complementar Estadual nº 
287/2004, verbis: 

 

 

Art. 16. O parecer jurídico no processo legislativo, previsto no art. 121 do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa, será elaborado pelo 
Procurador designado, devendo ser necessariamente abordados os 
seguintes aspectos: 
 

I - Constitucionalidade Formal: 
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a) a competência legislativa para dispor sobre a matéria; 
b) a espécie normativa; 
c) a competência para iniciativa; 
d) demais requisitos formais do processo legislativo, em especial, o 
quórum para sua votação e aprovação e o processo de votação; 
II - Constitucionalidade Material, em que deverá ser analisada a 
compatibilidade da proposição com as normas e princípios das 
Constituições Federal e Estadual; 
III - Legalidade da proposição, abordando a legislação de regência, 
Regimento Interno e ditames da Lei Complementar Federal nº 95/1998. 
  
Parágrafo único. Averiguada a inconstitucionalidade da proposição no 
exame de um dos aspectos previstos nos incisos do caput deste artigo, o 
Procurador poderá considerar prejudicado o exame dos demais, desde 
que não seja possível sugerir emenda visando sanear o vício de 
inconstitucionalidade apontado. 
 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Ante os fatos apontados, ancorado no rol das competências privativas 

da União (art. 22, inciso I e VII da CF), entendemos que não é de competência 

deste Poder Legislar sobre tal assunto, conforme vastas razões mencionadas 

no parecer e razão pela qual somos pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei nº 246/2020, de autoria da Deputada Janete de 

Sá, por existência de vício formal de constitucionalidade e consequentemente, 

pela Manutenção do Despacho Denegatório do Presidente da Mesa 

Diretora. 

 

É o nosso entendimento. 

 

Vitória, 26 de maio de 2020. 

 

 

Sandra Maria Cuzzuol Lóra 

Procuradora Adjunta 
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