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PARECER

PROJETO DE LEr N. s6s/2019

PROPONENTE: PODER EXECUTIVO

RELATOR: Deputado RICARDO NICOLAU

ALTERA, na forma que especifica, a Lei n.
4.278, de 28 dezembro de 2Ot5, que
"lnstitui o Fundo de Segurança Pública
FESP-AM, e dá outras providências"

I- RELATORIO

De autoria do Governador Wilson Lima, o Projeto de Lei Ne 565/20L9 oriundo da
Mensagem Governamental n.e LO8/20L9 objetiva atender os apontamentos do Ministério
da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública,
através do Ofício Circular ne 78/2O19/GAB-SENASP/MJ, que orienta as Secretarias de
Segurança Públicas, em virtude do advento da Lei Federal ne L3.756,de12 de dezembro de
2OI8, que dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, especialmente quanto à

transferência obrigatória de recursos.

O projeto em epígrafe esteve em pauta nas reuniões ordinárias dos dias IO,1L e 72
de setembro do presente ano. Não foram apresentadas emendas ou substitutivos à

demanda.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que se

manifestou favorável à aprovação do PL, com Emenda Modificativa.

Nesta oportunidade, a propositura vem a Comissão de Assuntos Econômicos,
cabendo-me, na qualidade de Relator, apreciá-la quanto aos aspectos definidos no artigo 27,
ll, do Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

II - ANÁLISE

A) Formal

No tocante à competência objetiva, pontua ser a propositura referente a no sde
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Direito Financeiro e Econômico, sob o qual o Estado possui competência concorrente para
legislar, conforme dispõe o artigo L8, inciso I da Constituição do Estado do Amazonas:

"Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais
estabelecidas em lei federal, legislar concorrentemente com a

União sobre:

| - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urba nístico;"

O Fundo financeiro objeto do presente Projeto de Lei possui área de atuação
restrita ao Estado do Amazonas. Assim, é evidente que a organização financeira do Estado
vislumbra o Pacto Federativo Brasileiro, cláusula pétrea e princípio elementar da democracia de
nosso país.

A criação e alteração de fundos só podem ser efetuadas através de lei formal.
Conforme dispõe a Constituição Federal, para o Estado-membro promover a instituição de
fundo é necessário que haja prévia lei complementar estabelecendo as condições para a
instituição e funcionamento de fundos, vide art. 165, 59e da CF/88.

Deve-se salientar, no entanto, que a Jurisprudência nacional vem promovendo
mitigações acerca do rito acima apresentado. lsto porque vem se desconsiderando a

necessidade de prévia existência de lei complementar estadual prevendo as condições para
a instituição e funcionamento do fundo, como se observa a seguir:

"AçÃO DTRETA DE TNCONSTTTUCTONALTDADE - LEt

ESTADUAL 2.826/03 - LEI DE INCENTIVOS FISCAIS E

EXTRAFTSCATS - CONTR|BUtçÃO FTNANCETRA PARA O FTt

- INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL _ IMPROCEDÊNCIA

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
IMPROCEDÊruCIN CONSTITUCIONALIDADE DOS

DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. 1. Preliminar de perda do
objeto acolhida, para julgar prejudicada a presente ação
direta de inconstitucionalidade, quanto ao artigo 43, $
1.e, inciso lll, artigo 47,9 2.e, artigo 45, artigo 25,5 2.e,

e ao artigo 47, todos da lei 2.826/03.2. Relativamente
a alegação de inconstitucionalidade formal, verifica-se
que a exigência de lei complementar encontra-se
atendida com a edição da lei 4.320164. que dispõe
sobre normas gerais sobre Direito Financeiro, tratando
genericamente sobre a instituição de fundos, cabendo
à lei específica o estabelecimento das regras sobre a
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instituiçâo de determinado fundo, possuindo a lei
2.826103, compatibilidade com o ordenamento
jurídico brasileiro. 3. No que tange à

inconstitucionalidade material, constata-se a

improcedência das alegações, porquanto a contribuição
financeira ora questionada não se enquadra na

definição de tributo, a qual é feita pelo artigo 3.s do
Código Tributário Nacional e pelo artigo 9.e da lei
4.320/L964. 4. A compulsoriedade é essencial para

caracterizar a obrigação tributária, uma vez que a

prática de fato previsto em norma jurídica tributária faz
surgir, de maneira automática e independente da

vontade do contribuinte, o dever de uma prestação
pecuniária.5. A contribuição financeira prevista no
artigo L9, inciso Xlll, alínea c, da lei impugnada,
constitui apenas uma condição para que determinada
empresa possa ser beneficiadas pela política de
incentivos fiscais do Estado do Amazonas. 6. Ação direta
de inconstitucionalidade parcialmente extinta, sem
resolução de mérito e, no outro ponto, julgada
improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos, acordam os Desembargadores que

compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de

Justiça do Estado do Amazonas, por
de votos, em julgar a ação direta de
inconstitucionalidade parcialmente extinta, sem
resolução de mérito, julgando-a improcedente no outro
ponto, nos termos do voto que acompanha esta

decisão.

(TJ-AM 00015708720108040000 AM 0001s70-
87.2010.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins,

Data de J ulga ment o: 22/ O9 / 14, Tribu nal Pleno)."

Além deste requisito, é necessário também que seja proferida autorização
legislativa específica (para a instituição de qualquer fundo, inclusive o de Segurança Pública),
conforme observado no art. 167, inciso lX da Constituição Federal e replicado pela

Constituição do Estado do Amazonas. Vejamos:

Constituição Federal

" Art. L67 . São vedados:
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lX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia
autorização leg islativa. "

Constituição do Estado do Amazonas:

"Art. 159. São vedados:

Vlll - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia

a utorização legislativa;"

Quanto à competência subjetiva, pontuo não existir óbices à propositura da

demanda. A iniciativa de matéria orçamentária, conforme menciona o artigo 33, 51e, ll, alínea

"b" Constituição Estadual, é de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Por

derradeiro, a matéria em questão foi redigida pelo devido Poder competente.

Bl Mérito

Superadas as questões formais, passamos a discorrer acerca do mérito.

A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 1-67, inciso lV estabelece o
princípio da não vinculação da receita de impostos a fundos, órgãos ou despesas.

Vejamos:

"Arl. t67. São vedados:

lV - a vinculação de receita de impostos
a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos a que se referem
os arts.158 e 159, a destinação de recursos para as

ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e

desenvolvimento do ensino e para realização de

atividades da administração tributária, como

determinado, respectivamente, pelos arts. L98, $ 2e,

2L2 e 37, XXll, e a prestação de garantias às operações
de crédito por antecipação de receita, previstas no art.
165, $ 30, bem como o disposto no I 4e deste artigo;"

Note-se que Magna Carta proíbe a prévia vinculação de receita da arrecadação

de impostos. Por outro lado, a vinculação das receitas provenientes das outras espécies

tributárias (taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições
especiais) pode ser realizada desde que através de lei em sentido formal.

No caso em tela, o Projeto de Lei em comento destina LO% (dez por cento) dos

valores para inscrição de concursos públicos de ingresso de servidores dos órgãos. A referida

ordem está disposta no inciso Vll, do artigo 4e da Lei 4.278/201-5, a qual anteriormente
o valor de apenas to/o das inscrições ao referido fundo financeiro, conforme mos

)
destinava
a seguir:
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Redação anterior:
,,Art.4.s (..,)

Vll - I% (um por cento) dos valores cobrados para inscrição
em concursos públicos de ingresso nos quadros de
servidores dos órgãos integrantes do FESp-AM;,,

Redação proposta pelo Projeto de Lei:

,,Art.4.q (...)

Vll - 10% (dez por cento) dos valores cobrados para
inscrição em concursos públicos de ingresso nos quadros de
servidores dos órgãos integrantes do FESp-AM;

A doutrina divide-se quanto à natureza jurídica das taxas de inscrição em
concursos públicos. Alguns doutrinadores afirmam tratar-se de taxa no sentido formal
expresso na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, outros declaram tratar-se
de tarifa ou preço público.

lndependente da corrente doutrinária adotada é uníssono que a inscrição de
concurso público não tem natureza de imposto, sendo permitida sua destinação para fundos
financeiros.

O PL 565/2019 propõe, também, nova organização do Conselho Diretor do FESp
na forma abaixo descrita.

Redação anterior:

"Art. 5.e O FESp será administrado por um Conselho Diretor,
tendo como membros natos o Secretário de Estado de
Segurança Pública, o Delegado-Geral da polícia Civil e o
Comandante-Geral da polícia Militar."

Redação proposta pelo projeto de Lei:

"Art. 5.e 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 e o Diretor-presidente do Departamento
Estadual e Trânsito do Estado do Amazonas.,,

Conforme se vislumbra acima, a nova redação apresenta organização interna
inédita. Foram inseridos ao Conselho Diretor do órgão o Comandante do Corpo de Bombeiros
Militar e o Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas.

lmportante salientar que atualmente, conforme relatório apresentado pela
Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, até o fim do 2e Q uadrimestre de 20L9 ,o
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Executivo estadual encontrava-se com 51% (cinquenta e um por cento) de sua receita corrente
líquida destinada a gasto com pessoal.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC rct/2}O}l prevê o limite de49% de gasto com
pessoal em relação à Receita Corrente Líquida Estadual. No cenário atual, estando acima do
limite estabelecido, o Estado está impedido de conceder vantagens, aumentos, alterações de
carreira que acarretem aumento de despesa.

"Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites
estabelecidos nos arts. L9 e 20 será realizada ao final de cada
quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a

95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao
Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no
excesso:

| - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração a qualquer título, salvo os
derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art.37
da Constituição;

ll - criação de cargo, emprego ou função;

lll - alteração de estrutura de carreira que implique
aumento de despesa;

lV - provimento de cargo público, admissão ou contratação
de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente
de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de
educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso ll do 5 6o do art. 57 da Constituição e as situações
previstas na lei de diretrizes orçamentárias."

Posta assim a questão, não se pode perder de vista que a alteração na

Administração lnterna do órgão em comento não está autorizada a criar novos cargos, apenas a

alterar organização interna de funções.

Em análise última, tenha-se presente que as modificações do artigo le, do
inciso lV do artigo 3e e do artigo 8e, bem como a inclusão do inciso V visam concreta adequação
do ditame estadual à Lei Federal n.13.756/20t8, não devendo a eles serem aqui aprese
maiores considerações.
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ilt- voTo

Ante o exposto, em vista do que compete a Comissão de Assuntos
Econômicos analisar, manifesto-me FAVORÁVEI a aprovação do projeto de Lei Ne 565 de
20L9, com a Emenda Modificativa apresentada pela CCJR.

S.R DA COMISSÃO DE ASSUNTOS EC OS da Assembleia Legislativa do
Estado do Amazonas, em Manaus, 30 de outubro d

RICAR
\
NICOTAU

Relator

2019

Deputa
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cERflDÃO DE VOTAçÃO

PROJETO DE LEI N9 565 I2OT9

MENSAGEM GOVERNAMENTAL N9 108/2019

AUTOR: PODER EXECUTIVO

RELATOR: RICARDO NICOIAU

A Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - ALEAM

RESOLVE, por M unanimidade [ ] maioria de votos, resolve tXí npnOvnn t I REJEITAR o parecer

apresentado pólo Relator, às fls. retro, culminando no [X] PROSSEGUIMENTO [ ] ARQUIVAMENTO da

proposição em epígrafe.

Na hipótese de parecer rejeitado, fica desde já designador como novo relator, nos termos do art. 43, V

do Regimento lnterno da ALEAM, o (a) Deputado (a)

Manaus - ^Mfu-Lj2ors

P o de Assu icos - CAE

ICARDO NI U_PSD

DEP PPS DEP. WILKER BARRETO - PODEMOS

MEMBROVICE L

DEP. SERAFIM CORRÊA - PSB

MEMBRO

DEP. ALESSANDRA CAMPÊLO - MDB

MEMBRO

DEP. FELIPE SOUZA - PATRIOTA

SUPLENTE

DE BELARMINO LINS -

DEP. ROBERTO CIDADE - PV

SUPLENTE

ente da Comi

PUT

D

VIANNA

SUPLENTE


