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PROJETO DE LEI COMPLEMENTA
Altera o inciso VII do arf. 42 da Lei
Complementar
n° 039/02
e dá outras
providências.
A ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA

DO ESTADO

DO PARÁ

estatui

e eu

sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1°. O inciso VII do art. 42 da Lei Complementar n° 039, de 9 de janeiro de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

IIArt. 42. Serão descontados dos benefícios previdenciários:
VII - consignação facultativa destinada à amortização de empréstimo
concedido pelo Banco do Estado do Pará - BANPARÁ S.A ou outras
instituições bancárias e cooperativas de crédito, através de convênios
celebrados com o IGEPREV"
Art. 2°. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA
Sr. Presidente,
Sras. Deputadas,
Srs. Deputados

Na contramão de todas as orientações e normas definidas pelo Sistema
Financeiro Nacional, através do Banco Central do Brasil, a Lei Complementar n° 039
de 9 de janeiro de 2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá
outras providências, mantém em seu texto legal - mais precisamente no inciso VII
do art. 42 - a determinação equivocada de destinar a apenas uma e única instituição
bancária, a possibilidade de consignar parcelas de empréstimo aos servidores
aposentados do Estado do Pará, eliminando qualquer possibilidade da concorrência
legal e necessária, própria do regime democrático admitido pela Constituição
Brasileira.
Com efeito, há muito o Brasil adota o princípio da livre portabilidade bancária,
em atendimento aos mais elementares princípios inseridos na Constituição Federal
de 1988, entre os quais o da livre concorrência e do direito de livre escolha do
cidadão. As atuais regras de portabilidade de salário e de crédito instituídas pelo
Conselho Monetário Nacional, vieram ao encontro do atendimento das necessidades
dos consumidores em buscar alternativas que mais atendam às suas necessidades
de atendimento bancário e obtenção de crédito dentro de condições mais favoráveis,
o que só é possível se Ihes for garantido o direito de escolher a instituição com a
qual pretendam atuar.
Nesse sentido, a manutenção do texto que ora pretendemos alterar,
privilegiando apenas uma instituição, reveste-se na manutenção de um mecanismo
que, inclusive, fere frontalmente não apenas as normas constitucionais como,
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também, todo o esforço do atual Governo Estadual em promover uma gestão voltada
para

as ações

interesses

e

democráticas,

necessidades

transparentes

dos

e comprometidas

trabalhadores,

especialmente

com
da

os

reais

massa

de

servidores aposentados que, em função desse dispositivo, estão tolhidos e limitados
a obter crédito na forma e taxa única que Ihes são disponibilizados.
Dessa forma,

Sr. Presidente,

Sras. Deputadas

e Srs. Deputados,

como

representantes dos anseios do conjunto de trabalhadores aposentados que clamam
pela liberdade

de escolha

para

gerenciar

seus

salários,

temos

o dever

de

experimentar essa tentativa de mudar a atual situação de monopólio - condenado
em qualquer democracia
Complementar,

moderna - fazendo

aprovar o presente Projeto de Lei

para a competente e oportuna sanção do Exrn" Sr. Governador do

Estado, o que virá, por certo, oportunizar que todas as instituições financeiras, desde
que autorizadas
disponibilizar

pelo órgão previdenciário,

os serviços

bancários

em igualdade de condições,

de que necessitam

os cidadãos,

dentro do

princípio democrático da livre concorrência consagrada pelas Constituições
e do Estado do Pará.
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