CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 1.078, DE 2020
(Das Sras. Clarissa Garotinho e Patricia Ferraz)
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 com o intuito de
suspender a cobrança de empréstimos consignados enquanto persistir à
emergência de saúde pública de importância internacional em
decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID19).

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1328/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
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O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1 º Esta Lei altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 com o objetivo de suspender a
cobrança de empréstimos consignados enquanto persistir à emergência de saúde pública de
importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID19).
Art. 2 º Fica incluído o art. 6D na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 com a seguinte redação:
Art. 6-D Fica suspenso o desconto em folha de pagamento ou na remuneração, soldos, subsídios e
similares dos valores já contratados referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil de que tratam as Leis n º 1.046, de 02 de
janeiro de 1950, e nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, enquanto persistir a emergência de saúde
pública de importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID19).
§1º Fica suspensa também, nesse período de que trata o caput, a incidência de juros sobre o saldo
devedor
§2º Ao final da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da Infecção
Humana pelo coronavírus (COVID19), as parcelas que tiveram o pagamento suspenso deverão ser
incluídas ao total da dívida, após o que deverá ser feito o cálculo das novas parcelas mensais.
§3º A suspensão de que trata este artigo deve ser solicitada pelo cliente.
Art. 3 º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O projeto de Lei que apresento tem o objetivo de suspender o pagamento de
empréstimos consignados enquanto persistir à emergência de saúde pública de importância
internacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID19). Passada a
crise, as parcelas suspensas deverão ser incorporadas ao saldo total da dívida e redistribuídas
mensalmente.
Muitos brasileiros, principalmente no início do ano, contraíram empréstimos
consignados para fazer frente a despesas como IPTU, IPVA, aquisição de material escolar,
entre outros motivos, sem imaginar que uma crise de saúde em escala mundial estava por vir.
A COVID19, doença causada pelo novo coronavírus, avança rapidamente pelo Brasil.
De 27 de fevereiro (quando a OMS incluiu o primeiro caso brasileiro em seus boletins) até o
dia 17/03, houve crescimento de 28.900% nos casos registrados no país. O número de
diagnosticados não para de crescer a cada dia, o que faz qualquer dado apresentado num dia
estar desatualizado em questão de horas.
O brasileiro, atendendo ao pedido das autoridades, está fazendo um enorme esforço
para tentar conter o avanço da doença. Medidas sanitárias estão sendo adotadas por todos
como lavar sempre as mãos, evitar contato das mãos com o rosto, higienizar todos os produtos
que estão vindo do ambiente externo, dentre outras iniciativas.
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Medidas sociais também estão sendo tomadas, como o isolamento, fechamento de
comércio, empresas de serviço, escolas, restaurantes e etc. Estas medidas estão gerando forte
impacto inclusive na economia doméstica. Muitos trabalhadores, principalmente os
autônomos, estão impossibilitados de exercer suas atividades, diminuindo drasticamente a
renda da sua família.
Neste momento excepcional que estamos vivendo, é fundamental recompor o poder
econômico das famílias. A suspensão da cobrança de empréstimos consignados será
fundamental para que famílias já tão endividadas consigam passar por este momento
desafiador. Vale ressaltar que estamos propondo apenas o adiamento da cobrança de
parcelas.
Não podemos permitir que brasileiros passem necessidade justamente por atender a
determinações de ordem sanitária e social. Nossos cidadãos estão fazendo a sua parte. Nós
congressistas precisamos dar suporte para que continuemos firmes na luta contra este novo
coronavírus. Por todo exposto solicito aos nobres pares a aprovação da presente proposta.
Sala das Sessões, 26 de março de 2020
Deputada CLARISSA GAROTINHO
PROS/RJ

Deputada Patricia Ferraz
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................................................................................
Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração
pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas
infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar
a sua propagação.
§ 1º A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas
de direito privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.
§ 2º O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos
confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária,
resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais.
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Art. 6º-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento
de fundos e por item de despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do
art. 4º, quando a movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamento do Governo:
I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do
inciso I do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e
II - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea "a" do
inciso II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993. (Artigo acrescido pela Medida Provisória
nº 926, de 20/3/2020)
Art. 6º-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de
que trata a Lei nº 12.527, de 2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência
de saúde pública de que trata esta Lei.
§ 1º Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos
órgãos ou nas entidades da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de
quarentena, teletrabalho ou equivalentes e que, necessariamente, dependam de:
I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou
II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de
enfrentamento da situação de emergência de que trata esta Lei.
§ 2º Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no
disposto no § 1º deverão ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for
encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade pública a que se refere o Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
§ 3º Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a
pedido de informação negados com fundamento no disposto no § 1º.
§ 4º Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de
acesso a informações de que trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, será exclusivamente o
sistema disponível na internet.
§ 5º Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de
acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527, de 2011. (Artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 928, de 23/3/2020)
Art. 6º-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes
privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade
de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020.
Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para
aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de
1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos. (Artigo
acrescido pela Medida Provisória nº 928, de 23/3/2020)
Art. 7º O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e
operacionalização do disposto nesta Lei.
Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos
contratos de que trata o art. 4º-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos.
(Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta
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LEI Nº 1.046, DE 2 DE JANEIRO DE 1950
Disposição sobre a consignação em folha de
pagamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É permitida a consignação em folha de vencimento, remuneração, salário,
provento, subsídio, pensão, montepio, meio-soldo e gratificação adicional por tempo de serviço.
(Artigo com redação dada pela Lei nº 2.853, de 28/8/1956)
CAPÍTULO I
DA CONSIGNAÇÃO
Art. 2º A consignação em folha poderá servir a garantia de:
I - Fiança para o exercício do próprio cargo, funcão ou emprego;
II - Juros e amortização de empréstimo em dinheiro;
III - Cota para aquisição de mercadorias e gêneros de primeira necessidade,
destinados ao consignante e sua família, a cooperativas de consumo, com fins beneficentes e
legalmente organizadas;
IV - Cota para educacão de filhos ou netos do consignante, a favor de
estabelecimentos de ensino, oficiais ou reconhecidos pelo Governo;
V - Aluguel de casa para residência do consignante e da familia, comprovado com
o contrato de locacão;
VI - Contribuição inicial para aquisição de imóvel destinado à residência própria,
ou da família; ou, prestação mensal, após a aquisição, para pagamento de juros e amortização.
VII - prêmios de seguros privados, quando consignatária qualquer das entidades
referidas no item III, do art. 5º, desta lei. (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 820, de
5/9/1969)
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

LEI Nº 10.820, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003
Dispõe sobre a autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível
dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 681, de 10/7/2015, convertida na Lei nº 13.172, de
21/10/2015)
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas
rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo,
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco
por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
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I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
§ 2º O regulamento disporá sobre os limites de valor do empréstimo, da prestação
consignável para os fins do caput e do comprometimento das verbas rescisórias para os fins do
§ 1º deste artigo.
§ 3º Os empregados de que trata o caput poderão solicitar o bloqueio, a qualquer
tempo, de novos descontos. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 656, de 7/10/2014,
em vigor trinta dias após a sua publicação e convertida na Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 4º O disposto no § 3º não se aplica aos descontos autorizados em data anterior à
da solicitação do bloqueio. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 656, de 7/10/2014,
em vigor trinta dias após a sua publicação e convertida na Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 5º Nas operações de crédito consignado de que trata este artigo, o empregado
poderá oferecer em garantia, de forma irrevogável e irretratável:
I - até 10% (dez por cento) do saldo de sua conta vinculada no Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS;
II - até 100% (cem por cento) do valor da multa paga pelo empregador, em caso de
despedida sem justa causa ou de despedida por culpa recíproca ou força maior, nos termos dos
§§ 1º e 2º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 719, de 29/3/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.313, de
14/7/2016)
§ 6º A garantia de que trata o § 5º só poderá ser acionada na ocorrência de despedida
sem justa causa, inclusive a indireta, ou de despedida por culpa recíproca ou força maior, não
se aplicando, em relação à referida garantia, o disposto no § 2º do art. 2º da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 719, de 29/3/2016,
convertida na Lei nº 13.313, de 14/7/2016)
§ 7º O Conselho Curador do FGTS poderá definir o número máximo de parcelas e
a taxa máxima mensal de juros a ser cobrada pelas instituições consignatárias nas operações de
crédito consignado de que trata este artigo. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
719, de 29/3/2016, convertida na Lei nº 13.313, de 14/7/2016)
§ 8º Cabe ao agente operador do FGTS definir os procedimentos operacionais
necessários à execução do disposto nos §§ 5º e 6º deste artigo, nos termos do inciso II do caput
do art. 7º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória
nº 719, de 29/3/2016, convertida na Lei nº 13.313, de 14/7/2016)
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - empregador, a pessoa jurídica assim definida pela legislação trabalhista e o
empresário a que se refere o Título I do Livro II da Parte Especial da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil. (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 656, de
7/10/2014, em vigor trinta dias após a sua publicação e convertida na Lei nº 13.097, de
19/1/2015)
II - empregado, aquele assim definido pela legislação trabalhista;
III - instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder empréstimo ou
financiamento ou realizar operação com cartão de crédito ou de arrendamento mercantil
mencionada no caput do art. 1º; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 681, de
10/7/2015, convertida na Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
IV - mutuário, empregado que firma com instituição consignatária contrato de
empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil regulado por esta Lei;
(Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 681, de 10/7/2015, convertida na Lei nº
13.172, de 21/10/2015)
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V - verbas rescisórias, as importâncias devidas em dinheiro pelo empregador ao
empregado em razão de rescisão do seu contrato de trabalho.
VI - instituição financeira mantenedora, a instituição a que se refere o inciso III do
caput e que mantém as contas para crédito da remuneração disponível dos empregados; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 656, de 7/10/2014, em vigor trinta dias após a sua
publicação e convertida na Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
VII - desconto, ato de descontar na folha de pagamento ou em momento anterior ao
do crédito devido pelo empregador ao empregado como remuneração disponível ou verba
rescisória o valor das prestações assumidas em operação de empréstimo, financiamento, cartão
de crédito ou arrendamento mercantil; e (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 656, de
7/10/2014, convertida na Lei nº 13.097, de 19/1/2015, e com redação dada pela Medida
Provisória nº 681, de 10/7/2015, convertida na Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
VIII - remuneração disponível, os vencimentos, subsídios, soldos, salários ou
remunerações, descontadas as consignações compulsórias. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 656, de 7/10/2014, em vigor trinta dias após a sua publicação e convertida na
Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 1º Para os fins desta Lei, são consideradas consignações voluntárias as autorizadas
pelo empregado.
§ 2º No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos
descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites:
I - a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá exceder a 35% (trinta e
cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo 5%
(cinco por cento) destinados exclusivamente para: (“Caput” do inciso com redação dada pela
Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Alínea
com redação dada pela Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito; e (Alínea
com redação dada pela Lei nº 13.172, de 21/10/2015)
II - o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no art. 1º, não poderá
exceder a quarenta por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento.
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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