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Projeto de Lei Complementar n.º: 18/2020  

Mensagem Governamental: 53/2020 

Autor: Governador do Estado  

Assunto: "Altera a legislação de fundos públicos para autorizar a reversão, ao 

Tesouro Estadual, do superávit financeiro de recursos vinculados e dá outras 

providências”. 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de Lei Complementar de iniciativa do 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que apresenta o seguinte 

assunto: "Altera a legislação de fundos públicos para autorizar a reversão, ao 

Tesouro Estadual, do superávit financeiro de recursos vinculados e dá outras 

providências.” 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de juízo 

de delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho de fl. 02, no qual admitiu a tramitação da 

proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 24/03/2020. 

 

 Os presentes autos foram conclusos para elaboração de parecer 

da Comissão Especial com fulcro no art. 57, II do Regimento Interno. 
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É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

 

A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Competência legislativa para dispor sobre a matéria e 

competência de iniciativa  

 

Um fundo pode ser definido como um conjunto de recursos, 

previamente definidos na sua lei de criação ou em outro ato legal, destinados 

exclusivamente ao desenvolvimento de atividades públicas devidamente 

caracterizadas. A Constituição Federal faz referência a fundos em diversos 

dispositivos: 

a) A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento 

fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 

órgãos e entidades da administração direta e indireta, 

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público (art. 165, § 5º, I). 

b) Cabe à lei complementar estabelecer normas de 

gestão financeira e patrimonial da administração direta 

e indireta, bem como condições para a instituição e 

funcionamento de fundos (art. 165, § 9º)  

c) É vedada a instituição de fundos de qualquer natureza, 

sem prévia autorização legislativa (art. 167, IX). 

No presente caso a Lei Complementar nº 833, de 26 de agosto 

de 2016, em vigor, prevê a possibilidade de reversão de recursos de fundos 

públicos e de autarquias no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

A fim de conferir maior segurança jurídica acerca do disposto no 

art. 73 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pretende-se, por esta 
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proposição legislativa, aprimorar o regramento a respeito da reversão do 

superávit financeiro dos recursos de fundos públicos do Poder Executivo, com 

a alteração individualizada das leis reguladoras dos fundos. 

 

Diante da repartição de competência legislativa imposta pela 

Constituição da República, afere-se que a competência para dispor 

normativamente sobre a matéria da presente proposição, pertence ao Ente 

Federado Estadual, no que tange a sua capacidade de alterar as suas próprias 

leis (art. 25, §1º, da Constituição Federal). Vejamos o comando do dito 

dispositivo:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os princípios 

desta Constituição.  

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não 

lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

 

A necessidade de lei específica para a criação de fundos, sendo 

a lei complementar a espécie normativa adequada, é ponto pacífico.  

Já a questão da iniciativa privativa do chefe do executivo para a 

instituição de fundos embora não seja pacífica na doutrina, é predominante no 

Supremo Tribunal Federal.  

 

A reserva de iniciativa ao Poder Executivo consta do art. 61, § 1º, 

da Constituição Federal, dentre outros dispositivos.  

 

São de iniciativa privativa do Presidente da República, em 

especial, leis que disponham sobre:  

i) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta e autárquica ou aumento de sua 

remuneração; ou  
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ii) criação e extinção de ministérios e órgãos da administração 

pública.  

 

O primeiro argumento contrário à criação de fundos por iniciativa 

legislativa se fundamenta no art. 165, III, da Constituição, na medida em que a 

criação de fundo tem efeito sobre a lei orçamentária anual, cuja iniciativa é 

privativa do Poder Executivo, a proposta de sua criação não poderia partir do 

Poder Legislativo. 

 

O segundo argumento contrário à criação de fundos por iniciativa 

legislativa se fundamenta no art. 61, § 1º, II, e, da Constituição. Como a gestão 

de um fundo será necessariamente realizada por um órgão da administração 

pública, a instituição de fundo criará atribuições para esse órgão e será, 

portanto, inconstitucional. 

 

Além disso, a espécie normativa que deve conter a normatização 

da matéria encontra-se correta, na medida em que se trata de lei complementar 

estadual a única espécie capaz de promover a regulamentação pretendida 

juridicamente. Vale dizer que somente por intermédio da espécie normativa lei 

complementar é que se vislumbra validamente a possibilidade de se dar a 

regulamentação objetivada.  

 

Frente ao fato de se tratar de lei complementar estadual a espécie 

do caso concreto em foco, o quorum necessário para a aprovação deste 

Projeto é o de “maioria absoluta” dos membros da Assembleia Legislativa, 

sendo que se dará em um único turno de votação (art. 150 do Regimento 

Interno). Tal quorum de aprovação é exigido tanto por simetria ao artigo 69 da 

Constituição Federal, quanto por ordem expressa prevista no caput, do artigo 

68, da Constituição Estadual. Em transcrição: 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL  
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Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria 

absoluta.  

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL  

Art. 68. As leis complementares serão aprovadas por maioria 

absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão 

numeração sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 

 

Em relação as emendas apresentadas ficam rejeitadas em razão 

da preservação do interesse público da proposição 

 

A.2 - Espécie normativa 

 

 O artigo 61, inciso II1 da Constituição Estadual prevê como uma 

das espécies normativas a lei complementar. Nesse mesmo sentido, o artigo 

141, inciso II2 do Regimento Interno disciplina. 

 

Logo, verifica-se a compatibilidade da presente proposição com 

os textos normativos acima citados. 

 

A.3 – Regime inicial de tramitação da matéria, quórum para 

sua aprovação e processo de votação a ser utilizado 

Ato contínuo, a proposição deverá ser discutida e votada em um 

único turno (art. 1503 do Regimento Interno); exigindo, para sua aprovação, o 

quórum de maioria absoluta de votos (art. 684 da CE/1989) em processo de 

votação nominal, uma vez que a matéria exige quórum especial de votação, 

                                                 
1 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

II – leis complementares; 
 

2 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via das seguintes proposições: 

(...) 
II – projeto de lei; 
3 Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são sujeitas a dois turnos de discussão e votação, os 

demais projetos sofrerão uma discussão e uma votação. 
4 Art. 68. As leis complementares serão aprovadas por  maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa  e 

receberão numeração sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 
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em consonância com o disposto no inciso II do art. 2005 c/c o inciso I do art. 

2026, todos do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

 

Ainda de acordo com as normas regimentais da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, deve o projeto de lei complementar 

em análise observar o regime de tramitação ordinário (inciso II do art. 1487 do 

Regimento Interno). 

 

 

A.4 – Constitucionalidade material 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Ministro do 

Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes8: 

 

Os vícios materiais dizem respeito ao próprio 

conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato, 

originando-se de um conflito com regras ou 

princípios estabelecidos na Constituição. 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, 

não só o contraste direto do ato legislativo com o 

parâmetro constitucional, mas também a aferição 

do desvio de poder ou do excesso de poder 

legislativo.  

É possível que o vício de inconstitucionalidade 

substancial decorrente do excesso de poder 

legislativo constitua um dos mais tormentosos 

temas do controle de constitucionalidade 

hodierno. Cuida-se de aferir a compatibilidade da 

                                                 
5 Art. 200. São dois os processos de votação: [...] 

II - nominal; 
6 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 
7 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: [...] 

II - ordinária; 
8 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013.  
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lei com os fins constitucionalmente previstos ou 

de constatar a observância do princípio da 

proporcionalidade, isto é, de se proceder à 

censura sobre a adequação e a necessidade do 

ato legislativo. 

 

Destarte, verifica-se que existe total compatibilidade dos 

preceitos da proposição com as normas e princípios materiais da Constituição 

Federal e da Constituição Estadual, especialmente no que tange a 

competência constitucional do Chefe do Poder Executivo de exercer a direção 

superior da administração estadual, com a consecução de determinar a 

avaliação do mérito administrativo existente da medida legislativa de sua 

própria autoria.  

 

Vale dizer que se torna tipificado o interesse público e a sua 

condição materialmente uníssona com os ordenamentos jurídicos federal e 

estadual. Firma a ordem constitucional estadual: 

 

 Art. 78. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado 

auxiliado pelos Secretários de Estado.  

(...) 

 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado: 

 I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior 

da administração estadual; 

 

B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

No que se refere à juridicidade, estabelece o Ato nº 964/2018 que 

deve ser analisado se a proposição preenche os demais requisitos previstos 

no Regimento Interno ou em legislação específica para a sua elaboração. 

 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA:  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/98, 

porquanto o projeto de lei complementar foi estruturado em três partes básicas: 
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parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o 

enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições 

normativas; parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo 

substantivo relacionadas com a matéria regulada; e parte final, 

compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à 

implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições 

transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, 

quando couber. 

 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/98, pois o primeiro 

artigo do texto indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a 

matéria tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição 

não contém matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por 

afinidade, pertinência ou conexão, o âmbito de aplicação da lei está 

estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento 

técnico ou científico da área respectiva, e o mesmo assunto não está sendo 

disciplinado por mais de uma lei.  

 

A vigência da lei está indicada de maneira expressa, respeitando 

o art. 8º da LC 95/98. 

 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, 

a unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, 

seguida de numeração ordinal. 

 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, 

pois as disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem 

lógica, e, para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões 

em seu sentido comum e frases curtas e concisas, foram construídas as 

orações na ordem direta, evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações 

dispensáveis, buscou-se a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das 

normas legais, dando-se preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do 
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presente, e foram usados os recursos de pontuação de forma judiciosa, 

evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III 

do art. 11 da Lei Complementar nº 95/98, pois, para obtenção de ordem lógica, 

restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou 

princípio, e expressaram-se por meio dos parágrafos os aspectos 

complementares à norma enunciada no caput do artigo. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Parecer nº _________/2020 

 

A Comissão Especial, criada pelo Ato nº 2.827/2020, do Presidente da 

Assembleia Legislativa, é pela constitucionalidade, admissibilidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 

Complementar nº 18/2020, de autoria do Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado, bem como pela rejeição das emendas apresentadas. 

 

Palácio Domingos Martins, 25 de março de 2020. 

Hudson Leal _____________________________________ 

Emilio Mameri_____________________________________ 

Marcelo Santos____________________________________ 

Freitas___________________________________________ 

Enivaldo dos Anjos_________________________________ 
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