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Comissão de Constituição, Justiça e Redaçäo - CCJR

PROJETO DE LEt N. 56s/2019

PROPONENTE: PODER EXECUTIVO

RELATOR: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

ALTERA, na forma que especifica, a Lei

n. 4.278, de 28 de dezembro de 2015,

que "lNST|TUl o Fundo Estadual de

Segurança Pública - FESP-4M", e dá

outras providências.

PARECER

¡ . RELATÓRIO

No dia 09 de setembro de 201.9, o Poder Executivo Estadual apresentou o

Projeto de Lei de n.565 de 201-9, oriundo da Mensagem Governamental de n. l-08 de

2019, que objetiva promover alterações na Lei estadual de n.4.278, dc 2,8 de

dezembro de 2015, que instituiu o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP-AM, a

fim de atender aos apontamentos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em

virtude do advento da Lei Federal de n. 1-3.756, de t2 de dezembro de 2018, que

dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, especialmente quanto à

transfe rência obrigatória de recursos.

A Justificativa do projeto encontra,-se anexa.

O presente projeto foi incluído em reuniões ordinárias, não tendo re ccbido

quaisquer emendas.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta

Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus aspectos

constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, inciso l, alínea "a"

c/c Art. 1.?-7,51e, inciso lll, do Regimento lnternol.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

O Projeto de Lei de n. 565/201-9, oriundo da Mensagem Governamental de

n. L0B/2019, visa alterar a Lei n. 4.278, de 28 de dezembro de 2015, que instituiu o

Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP-AM, para o fim de adequá-la às novas

' Art.27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e

abrangências temáticas: l- Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional,
legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e

de matérias que lhe sejam encaminhadas.
Art. 127. (...) Sfe A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (...) lll - dlstribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a

análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade
jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento
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diretrizes contidas na Lei Federal de n. \3.75G, de i.2 de dezembro
regulamenta o Fundo Nacional de Segurança Pública, mormente no
percentual de transferência obrigatória de recursos.

de

que tan

Consoante Justificação, o Senhor Governador do Estado do Amazonas

esclarece que as alterações propostas decorrem da necessidade de alinhamento das

diretrizes do Plano Estadual de Segurança Pública àquelas contidas no Plano Nacional
de Segurança Pública e Defesa Social, estabelecendo percentuais de destinação de

recursos estaduais compatíveis e harmônicos com os percentuais previstos em nível

fed era l.

A proposição em comento deve ser analisada sob duas óticas distintas: a

primeira diz respeito ao instrumento normativo a ser utilizado para a estruturação e

atribuições de órgãos da administração direta, autárquica e fundacional; a segunda

refere-se à iniciativa para a instauração do procedimento legislativo.

O art. 27 da Constituição do Estado do Amazonas elenca as matérias que

devem ser disciplinadas por meio de lei em sentido formal, as quais dependem de

deliberação desta Casa legislativa e posterior sanção do Chefe do Poder Executivo,

dentre o qual se destaca o inciso Vl, que trata da criação, estruturação e definição de

atribuições de Órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, o que afasta,

por si só, a possibilidade do assunto ora em comento ser regulado por meio de

resolução ou qualquer outro ato normativo interno daquele Poder Executivo.

Portanto, a promoção de alterações na Lei n. 4.2781201,5, que institui e

regulamenta o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP/AM, principalmente no

que tange ao percentual de transferência obrigatória de recursos, de fato, só pode ser

efetivada por meio do processo legislativo formal, que se desenvolve de forma visível,

transparente e democrática, como é da essência do Estado de Direito,

Quanto à iniciativa para o tratamento da matéria, cumpre salientar que a

Carta amazonense, seguindo as diretrizes da Constituição da República, contém regras

básicas para a deflagração do processo legislativo, as quais constituem projeção

específica do princípio da separação de Poderes.

Nesse sentido, no que tange as matérias de iniciativa privativa do Poder

Executivo, preconiza o art. 33, $19, ll, alíneas "b" "e", da Constituição do Estado do

Amazonas:

Art.33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a

qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao

Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral
de Justiça, ao Defensor Público-Geral, ao Tribunal de Contas do
Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.

51s São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que

ll - disponham sobre:
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b) organização administrativa e matéria orçamentá

e) criação, estruturacão e atribuições dos órgãos

fla;

da admi
direta, das empresas públicas, das sociedades de economia mista,
das a rquras e das fundações instituídas oel Poder Público.

Assim, ver¡fica-se que a carta política estadual, nos termos
supramencionado, faculta ao Governador do Estado a apresentação de projetos que

dispõem sobre a organização administrativa e a estruturação e atribuições dos Órgãos

da administração direta, a exemplo do Fundo Estadual de Segurança Pública -
FESP/AM, criado pela Lei n.4.278/20L5, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança

Pú blica.

Ademais, a Constituição Estadual não reservou a matéria veiculada na

proposição de lei em tela à Lei Complementar, razäo pela qual se mostra correta a

proposta do projeto sob a forma de lei ordinária, bem como a observância do processo

legislativo correspondente.

Nesse sentido, após detida análise dos autos, quanto aos aspectos formais
de admissibilidade, os quais atuam como condição de procedibilidade da proposta,

forçoso reconhecer que restaram preenchidos todos os requisitos de

constitucionalidade, estando a proposição em análise em sintonia com as disposiçöes

constitucionais pertinentes, seja no que tange ao princípio da reserva legal, seja no

tocante à iniciativa para a instauração do procedimento de elaboração legislativa.

Passemos agora ao exame da constitucionalidade material da proposta,

O art. Ls da propositura em análise visa alterar, entre outros, o art. Le da

Lei n. 4.27812015, que indica o objeto da lei e o seu respectivo âmbito de aplicação,

ampliando a finalidade a ser alcançada pelo Fundo Estadual de Segurança Pública -
FESP/AM, para o fim de incluir dentre os seus objetivos o provimento de recursos para

apoiar projetos, apoiar projetos, atividades e ações nas áreas de segurança pública,

defesa social, prevenção à violência,

Como um dos argumentos a fim de subsidiar a constitucionalidade e

legalidade do presente projeto, cita o Proponente a necessidade de alinhar as

diretrizes do Plano Estadual de Segurança Pública àquelas contidas no Plano Nacional

de Segurança Pública e Defesa Social, regulamentada pela Lei federal n. 13,756/2018,

cujo art. 2e traz a seguinte previsão:

Art.2q O Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), fundo especial
de natureza contábil, instituído pela Lei ne 10.201, de L4 de fevereiro
de 200L , tem por obietivo garantir recursos para apoiar proietos,

atividades e ações nas áreas de seeuranca pública e de prevencão à

violência, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Segurança

Pública e Defesa Social
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Desta feita, verifica-se que a alteração sugerida no art, r.s da
4.278/2015, de fato, coaduna-se perfeitamente aos objetivos prev

Lei esta

istos em ní
federal para fundo de finalidade idêntica, ambos destinando-se a garantia de recursos
para conferir efetividade às ações realizadas pela Secretaria Estadual de Segurança
Pública, em nível estadual, e pelo Ministério da Segurança pública, em nível federal,
não havendo motivos para que não apresentem a mesma finalidade, dentro de
absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento.

Da mesma forma, busca-se alterar a redação do inciso lV do art. 3s da Lei n.
4.278/2015, expandindo o âmbito de aplicação dos recursos do FESp/AM, no sentido
de que estes também sejam destinados para"contribuir para o criaçõo e manutenção
da política de proteçõo e de melhoria do quolidade de vida dos profissionais da
Seguronça Pública, de defeso sociol e dos órgõos e døs entidades que integram o FESp-
AM", previsão esta que também se encontra presente na legislação federal que
regulamenta fundo de idêntico propósito, consoante art.5e,51e, inciso ll, da Lei n.
13.756/2018:

Art. 5s Os recursos do FNSp serão destinados a:

5 1e Entre t0%(dez por cento) e 15% (quinze por cento) dos recursos
do FNSP devem ser destinados a aplicação em programas:

(...)

ll - de melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança
pública.

Noutro giro, a alteração proposta em relação ao inciso Vll do art. 4e da Lei

n' 4.278120L5, consistente no aumento do percentual de I% (um por cento) para IO%
(dez por cento) das taxas de inscrição dos candidatos a concursos públicos de ingresso
nos quadros de servidores dos órgãos integrantes do FESP/AM, como uma das fontes
de receita do referido fundo, em que pese não encontrar previsão similar em nível
federal, encontra-se dentro do poder discricionário competente ao Executivo para

dispor sobre a organização da administração estadual e seus respectivos órgãos.

A alteração do art. 5e da Lei n.4.278/2Q15, por sua vez, apenas acrescenta
na composição do Conselho Diretor, órgão responsável pela administração do
FESP/AM, o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar e o Diretor-Presidente do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas.

No mesmo sentido, a alteração do art, Be da Lei n.4.278/201.5 tem como
único proposito o aperfeiçoamento da redação legal, esclarecendo que os recursos do
FESP/AM serão aplicados no sentido de atender às necessidades dos órgãos
integrantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Amazonas, das

diretrizes existentes nos Planos de segurança pública nacional e estadual.

Nesse fluxo de ideias, por certo, o projeto afigura-se materialmente
constitucional, vez que se encontra adequado e em perfeita harmonia com as regra
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jurídicas positivas e os princípios previstos, explícita ou implicitam
Política federal e estadual, além de não violar princípios orçamentários

Ademais, o art. 54, inciso ll, da Carta amazonense, deixa claro que compete
ao Chefe do Executivo, com o auxílio dos secretários, a direção superior da
Administração, motivo pelo qual resta concluir que a regulamentação em debate
respeita os pressupostos que devem ser observados por esta Comissão técnica.

Nada obstante, em que pese o Projeto de Lei apresentado pelo poder

Executivo dispor de texto adequado às normas de técnicas legislativas, previstas na Lei

Complementar de n. 95, de 26 de fevereiro de L998, a fim de aperfeiçoar a propositura
em exame, propõe-se emenda modificativa, nos seguintes termos:

EMENDA MODIFICATIVA

ALTERA, na forma que especifica, a Lei n.

4.278, de 28 de dezembro de ZOts, que

"lNST|TUl o Fundo Estadual de Segurança

Pública - FESP-AM", e dá outras providências.

O caput do art. Le do Projeto de Lei n. 565 de 2019 e o art. 5s da Lei n.
4.278, de 28 de dezembro de 20L5, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. Le. O artigo 10, o inciso lV do artigo 3e, inciso Vll do
art.4e, o artigo 5e e o artigo 89 todos da Lei n.4.278, de

28 de dezembro de 201,5, passam a vigorar com a

seguinte redação:"

"Art. 5e. O FESP será administrado por um Conselho

Diretor, tendo como membros natos o Secretário de

Estado de Segurança Pública, o Comandante-Geral da

Polícia Militar, o Delegado-Geral da polícia Civil, o

Comandante do Corpo de Bombeiros Militar, o Diretor-
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do

Estado do Amazonas e um representante indicado pelo

Presidente da Comissão de Segurança pública da

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas".

Verifica-se a necessidade de alterar a redação do caput do art. Ls do
projeto em análise, vez que o texto original deixou de fazer menção expressa aos

artigos 5e e 8e da Lei n. 4.278, de 28 de dezembro de 201.5, também objetos de
modificação.

Quanto à proposta de emenda modificativa ao art. 5e da propositura em
comento, impende rememorar que, inobstante os fundos públicos não se classificarem

ente, n

constitucionais
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como pessoa jurídica de direito público, estes também necessitam de fiscal
mormente no que tange ao cumprimento das finalidad es para os quais foram criados,
motivo pelo qual a participação de representante indicado por comissão técnica
especializada em temas relacionados à segurança pública e integrante desta Casa de
Leis afigura-se proporcional, razoável e dentro dos limites constitucionais que
autorizam emendas a projetos oriundos do Poder Executivo, desde que guardem
pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas,
consoante entendimento proferido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, verbis:

nçÃo DtRETA DE tNcoNsTtructoNALtDADE. ART. 2e DA LEt
cRúcHR N. tr.63slzoot cADASTRo DE corurnRrRçöes
TEVPORÁNIRS. CNINçÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO PODER EXECUTIVO NA
corurnnrnçÃo DE SERVtDoRES rrvlpoRÁntos. EMENDAs
PARLAMENTARES EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO
GovcRNADoR Do EsrADo. ltrlocoRnÊ¡¡cln DE ltrlvRsÃo DA
covprrÊructA Do cHEFE Do poDER ExEculvo. RçÃo otnrrR oe
INCONSTITUCIONALTDADE JULGADA tMpROCEDENTE. 1_. As
emendas rlamentares aos nro ietos de lei de inic privativa
do Poder Executivo e Judiciário são admitidas. desde que guardem
pertinência temática com o proieto e não importem em aumento
ded pesas .2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente. (STF - ADI: 2583 RS, Relator: Min. CÁRMEN LtjClA,
Data de Julgamento: 0tl)8l201J, Tribunal pleno, Data de
Publicação: DJe-164 DIVULc 25-08-2011 pUBLtC 26-08-2011 EMENT
vo L-02574-01 P P-00001)

lr¡- coNcLUsÃO

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em
conformidade com a legislação que deve ser observada pela Comissão de Constituição,
Justiça e Redação - CCJR, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à aprovação do projeto de
Lei n. 565/20L9, na forma da emenda modificativa ora apresentada.

É o parecer

mbro de 2019

DELEGADO PÉRICLES

o de Constituição, Justiça e Redação - CCJR
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