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PARECER TÉCNICO 
 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei Complementar nº 19/2020. 

AUTOR: Deputado Carlos Von. 

EMENTA: “Altera a Lei Complementar nº 947, de 30 de 

março de 2020, que altera a legislação de fundos públicos 

para autorizar a reversão, ao Tesouro Estadual, do 

superávit financeiro de recursos vinculados e dá outras 

providências.”  
 

 

- RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei Complementar nº 19/2020, de autoria do senhor Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, objetiva alterar dispositivos da Lei Complementar nº 

947, de 30 de março de 2020, que altera a legislação de fundos públicos para 

autorizar a reversão, ao Tesouro Estadual, do superávit financeiro de recursos 

vinculados e dá outras providências. Por sua vez, a proposição foi protocolizada no 

dia 30 de março de 2020 e lida na Sessão Ordinária do dia 04 do mês de maio do 

mesmo ano, oportunidade esta em que recebeu despacho do senhor Presidente pela 

devolução ao seu autor, por infringência ao disposto no artigo 22, inciso XI, da 

Constituição Federal. O Deputado autor apresentou, tempestivamente, recurso 

contra o despacho que lhe devolveu o projeto. 

 

Após, com fulcro no art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 

14 de junho de 2004, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa, com o intento de elaboração de Parecer Técnico, cuja 

finalidade é a de analisar a sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, bem 

como a técnica legislativa empregada, frente ao teor do referido despacho do 

senhor Presidente que a devolveu ao seu autor (Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini). 

 

Em adendo, cabe ainda grifar que os autos do Projeto de Lei Complementar nº 

19/2020 não informam que ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do 

Poder Legislativo – DPL, desta forma, destaca-se que este procedimento é 

regimental e não pode ser dispensado sob pena de invalidade do referido projeto 

por irregularidade formal insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
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- FUNDAMENTO 
 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei Complementar nº 19/2020, de autoria do 

Senhor Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, visa revogar (suprimir) os artigos 2º, 

3º, 4º e 6º e, ainda, alterar a redação do art. 28, todos da Lei Complementar nº 947, 

de 30 de março de 2020. Deste contexto, cabe delinear os pretensos efeitos 

decorrentes do objeto normativo do dito projeto de lei complementar, então 

vejamos:  

 

Logo de início, o Projeto de Lei Complementar nº 19/2020 revoga o texto dos 

atuais artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 71/1995, de modo que impede que os 

recursos financeiros do Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Civil - 

FUNREPOCI possam arcar com a sua própria cobertura de custeio, inclusive com 

o custeio do órgão público a que se vincula (Polícia Civil); do mesmo modo que a 

hipótese de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do FUNREPOCI, 

quando do encerramento de cada exercício financeiro, não poderá mais ser 

transferido para o exercício seguinte, a crédito do Tesouro Estadual e de forma 

desvinculada. 

 

Prosseguindo, o Projeto de Lei Complementar nº 19/2020 revoga o texto dos atuais 

artigos 1º e 5º da Lei Complementar nº 72, de 26 de novembro de 1995, com o fim 

de impedir que os recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de 

Reequipamento da Polícia Militar - FUNREPOM possam ser gastos com a 

cobertura de seu próprio custeio, inclusive com o custeio d e equipamentos e 

instalações do órgão a que se vincula (Polícia Militar); da mesma forma que 

impede que o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do dito fundo, 

quando do encerramento de cada exercício financeiro, possa ser transferido para o 

exercício seguinte, a crédito do Tesouro Estadual e de forma desvinculada, nos 

termos que especifica. 

 

A proposição ora em comento avança neste ponto para revogar o art. 5º da Lei 

Complementar nº 68, de 19 de dezembro de 1995, com a igual teleologia de 

impedir que o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do Fundo 

Penitenciário Estadual – FUNPEN, quando do encerramento de cada exercício 

financeiro, possa ser, em regra, transferido para o exercício seguinte, a crédito do 

Tesouro Estadual e de forma desvinculada. Com esta medida.  

 

E, de forma similar, as pretensas regulações acima aludidas, ainda, tem a pretensão 

de revogar os artigos 1º e 5º da Lei Complementar nº 102, de 22 de setembro de 

1997, para impedir que os recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de 
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Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar - FUNREBOM possam ser gastos 

com a cobertura de custeio, inclusive do órgão a que se vincula; sendo impedido 

também que o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial deste fundo - 

quando do encerramento de cada exercício financeiro – possa, em regra, ser 

transferido para o exercício seguinte, a crédito do Tesouro Estadual e de forma 

desvinculada.  

 

Por fim, o Projeto de Lei Complementar nº 19/2020 dispensa prazo de vacatio legis 

e prevê que a sua vigência temporária (autorevogação) ocorrerá até 90 dias após o 

término da vigência do Decreto nº 4593-R, que “decreta o estado de emergência 

em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e 

administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 

decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19) e dá outras providências”, nos 

termos do seu art. 8º, repristinando expressamente os efeitos da legislação anterior 

– normas estas pretensamente repristinadas correspondentes as que revoga em seu 

texto normativo. 

 

Destarte, a mens legislatoris que se destaca da justificativa é a ação necessária para 

“(...) evitar que o Superávit dos fundos: FUNREPOCI, FUNREBOM, 

FUNREPOM E FUNPEN sejam destinados ao Tesouro Estadual de forma 

desvinculada e evitar também que possam ser empenhados para cobertura de 

custeio”, assim evitando que a Segurança Pública seja prejudicada na hipótese de 

faltar recursos “(...) para que os seus agentes possam atuar de forma satisfatória 

para a população”, frente aos danos sociais provocados pela pandemia da Covid-

19. Nestes termos, resta reconhecido e registrado o elevado grau de importância 

meritória do objeto normativo do Projeto de Lei Complementar nº 19/2020. 

Entretanto, a proposição apresenta patologia de inconstitucionalidade insanável. 

 

O ponto de divergência jurídica encontra-se no fato de que o projeto de lei 

complementar ora em análise é de autoria parlamentar e, ao mesmo tempo, 

objetiva instituir procedimentos de entidade do Poder Executivo, de forma que a 

atribuição estatal de organizar os custeios dos próprios fundos que especifica e o 

realojamento dos recursos dos mesmos - quando em superávit financeiro – é 

atribuição de gestão superior do próprio Governador do Estado e do primeiro 

escalão do governo estadual. A medida normativa em exegese implica em vedação 

para o governo que provocaria risco para a gestão dos fundos e risco para as 

atribuições de outros setores/órgãos do Poder Executivo que poderiam atuar de 

forma mais eficiente e otimizada com a realocação de recursos em suas respectivas 

ações – com a observância, mais uma vez, que só seriam realocados os recursos 

destes fundos dados em superávit financeiro.   
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Nesses termos e por ser de autoria parlamentar, a proposição em comento fere 

irremediavelmente tanto a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, 

quanto o Princípio da Reserva de Administração. Desta forma, tem-se o 

diagnóstico incontestável de que o Projeto de Lei Complementar nº 19/2020 

realmente versou sobre tema de iniciativa privativa do Governador do Estado, pois 

objetiva interferir/extinguir atribuição estatal de realocação de recursos (em 

superávit financeiro) já autorizados por lei (Lei Complementar nº 947, de 30 de 

março de 2020). Vale dizer que o projeto de lei complementar impõe redefinição 

atributiva frente a vedação de repasse de custeio das mesmas, destarte implicando 

em nova remodelação atributiva para diversas Secretarias que, em tese, receberiam 

recursos. Destarte, ter-se-ia que ocorrer, necessariamente, reorganização 

administrativa e de pessoal da própria administração do Poder Executivo Estadual. 

 

Esse quadro demonstra a inconstitucionalidade pela específica situação definida no 

texto da Proposição Legislativa em comento, pois, por ser de autoria de 

parlamentar, não poderia prever ações que impliquem em organização 

administrativa e de pessoal da administração do Poder Executivo e, tão pouco, em 

criar impedimento de realocação de recursos para a execução de atribuição das 

Secretaria de Estado. Nesse contexto, o projeto de lei em apreço viola diretamente 

a esfera de Iniciativa Legislativa Privativa do Chefe do Poder Executivo. Vejamos 

o que define a Constituição Estadual in verbis: 
 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 
 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:  
 

(...) 
 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 

Executivo; 
 

(...) 
 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 

do Poder Executivo. 
 

(...) 
 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 

I - .......................... 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 
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Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar incontest os 

Princípios da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação dos 

Poderes (ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro 

Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 

2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – 

Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080).  

 

Não obstante, julgando a constitucionalidade de uma lei do Estado do Espírito 

Santo, o Excelso Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive para concluir 

que nem na hipótese de sanção haveria convalidação do vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do chefe do 

Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 

Ministro Celso de Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-2007 PP-00016). 

 

Nota-se que a inconstitucionalidade formal detectada é insanável e, portanto, não 

possui emenda que dê saneamento a tal gravame. Em suma, o Projeto de Lei 

Complementar nº 19/2020, de autoria do senhor Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, é formalmente inconstitucional. Destarte, propomos a seguinte conclusão: 

 

- DISPOSITIVO 
 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei 

Complementar nº 19/2020, de autoria do senhor Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini; e, consequentemente, somos igualmente pela Manutenção do 

Despacho do Senhor Presidente da Assembleia Legislativa que o devolveu ao 

seu autor. 

 

É o nosso entendimento. 
 

Vitória, 01 de junho de 2020. 
 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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