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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DEPUTADO ESTADUAL CARLOS VON 

 

EMENDA ADITIVA Nº___ AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 20 DE 2019 

oriundo da Mensagem Governamental nº 44/2019 que,  

 

Emendas aditivas ao Projeto de Lei 

Complementar Nº 20 de 2019, de 

autoria do Governo do Estado.  

Cria o fundo Soberano do Estado do 

Espírito Santo – Funses e dá outras 

providências 

 

 

Art. 1º - O Art. 2º do PLC nº 20/2019 passa a vigorar acrescido dos 

parágrafos 2º e 3º, com as seguintes redações:  

 

Art. 2º (…) 

 

§2º - As decisões administrativas que estipulem as diretrizes 

gerais de utilização dos recursos pautar-se-ão sobre as finalidades 

delineadas no Art. 1º, I e II e restringir-se-ão às formas de 

investimentos e alocação de recursos definidas no Art. 8º, I e II 

desta Lei.  

 

§3º - As decisões de diretrizes gerais, expressamente 

fundamentadas, deverão ser publicadas no portal da transparência 

criado especificamente para divulgação dos resultados, saldo e 

demais operações financeiras praticadas pela unidade gestora. 

(NR) 

 

Art. 2º - O Art. 5º do PLC nº 20/2019, passam a vigorar acrescido do 

parágrafo 4º, com a seguinte redação: 
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Art. 5º (…) 

 

 

§4º - As operacionalizações financeiras realizadas pelo Agente de 

Desenvolvimento deverão constar em relatório circunstanciado, 

demonstrando a exposição de motivos e objetivos das decisões de 

investimentos realizadas, a ser divulgado trimestralmente, cujos 

balanços e registros serão auditados pelo Tribunal de Contas do 

Estado. (NR) 

 

Art. 3º - O Art. 6º do PLC nº 20/2019 passa a vigorar acrescido do 

parágrafo 3º, com a seguinte redação: 

 

Art. 6º (…)  

 

§3º - As operações financeiras realizadas pelo Agente Financeiro 

deverão constar em relatório circunstanciado, demonstrando a 

exposição de motivos e objetivos das decisões de investimentos 

realizados a ser divulgado trimestralmente, cujos balanços e 

registros serão auditados pelo Tribunal de Contas do Estado. 

(NR) 

 

Art. 4º - O Art. 8º do PLC 20/2019 passa a vigorar acrescido dos 

parágrafos 3º a 6º com a seguinte redação:  

 

§3º - Os investimentos em participação societária, aquisição de 

títulos ou cotas de participação em Fundos de Investimentos (FI) 

a que se refere o inciso I, “a” do caput deverão ser precedidos de 

estudo de viabilidade e estimativa de crescimento das atividades 

de empresa, seus balanços patrimoniais e lucratividade a ser 

revertida em favor do Fundo, bem como do histórico positivo da 

rentabilidade dos Fundos de Investimento, os quais vincularão os 

motivos dos atos.   
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§4º - As decisões sobre a alocação dos recursos financeiros nas 

aplicações de renda fixa ou variável previstas no inciso II do 

caput serão acompanhadas de relatório demonstrando as 

justificativas do direcionamento dos aportes ao tipo de 

investimento, nos quais constarão a análise de riscos e previsão 

de resultados. 

 

§5º - Eventuais volatilidades negativas e intempéries de 

movimentação de mercado não serão valorados para fins de 

ulteriores responsabilizações sobre as motivações que 

embasarem as destinações dos investimentos. 

 

§6º - Para valoração da positividade ou negatividade da 

rentabilidade obtida por ocasião de investimento em renda 

variável, o principal parâmetro referencial será a variação do 

Índice da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo 

(IBOVESPA). (NR) 

 

Art. 5° - O Art. 9º do PLC 20/2019 passa a vigorar acrescido do parágrafo 

3º, com a seguinte redação: 

 

Art. 9 (…) 

 

§3º - Após a acumulação de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de 

reais) no saldo do Fundo, os regastes deverão observar a 

manutenção desta quantia, não podendo proceder retiradas que a 

reduzem a patamares inferiores ao mencionado valor. 

 

Art. 6º - Fica acrescido no PLC 20/2019 o Art. 14, com a seguinte redação: 

 

Art. 14 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Salas das Sessões, 20 de maio de 2019. 

Identificador: 370035003400310036003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DEPUTADO ESTADUAL CARLOS VON 

 

 

 

CARLOS VON 

DEPUTADO ESTADUAL – LÍDER AVANTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2019 tem por 

escopo trazer previsões legais mais objetivas às formas de gerência, 

decisões administrativas dos gestores e especificar os critérios teleológicos 

da criação do Fundo Soberano. 

 

Na esteira de vincular a finalidade do fundo às ações e diretrizes do 

COGEF e dar maior transparência aos motivos e decisões tomadas, as 

inclusões dos parágrafos 2º e 3º no Art. 2º do PLC nº 20/2019 conduzem a 

uma melhor clareza no que tange à necessidade de observância estrita aos 

objetivos do fundo quando da determinação das decisões proferidas, bem 

como proporcionar maior clareza e transparência destas para facilitação dos 

processos de fiscalização e auditorias nos relatórios elaborados, o que não 

se encontrava explícito na atual redação. 

 

No mais, os acréscimos aos dispositivos legais têm o condão de criar a 

obrigatoriedade de elaboração de relatórios circunstanciados com 

justificativas das tomadas de decisões de investimentos, a fim de que os 

atos sejam vinculados à exposição dos motivos elencados nos mencionados 

relatórios, resguardando-se, decerto, a possibilidade dos gestores se 

eximirem das responsabilidades dos resultados negativos dos investimentos 

em razão da volatilidade de mercado. 

 

Entrementes, a previsão da obrigação da confecção de relatórios permitirá a 

averiguação dos motivos relacionados às alocações dos recursos em 
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determinadas formas de investimentos, sendo cediço que a inexistência de 

critérios claros e objetivos que deverão nortear o modelo de gerência 

remete à uma exacerbada facultatividade e discricionariedade nos 

investimentos que, em tese, dificultarão as possíveis responsabilizações dos 

gestores. 

 

Por fim, a previsão de um limitador de saldo mínimo a ser observado na 

gestão das operações financeiras ostenta o objetivo de inibir a desvirtuação 

da finalidade de geração de mecanismos de poupança, vale dizer, de 

criação de reservas no fundo suficientes à compensação das explorações 

dos recursos naturais finitos às próximas gerações. 
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