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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAçA0 PREVIA

INFORMAçAO PREVIA W136/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n2 328/99, de autoria do Deputado Márcio Kangussu, que altera a

redaçao do § 1 2 do art. 12 da Lei n2 6.194, de 1973, que dispöe sobre a unidade de

tesouraria e a execucao financeira do Estado e dá outras providências.

A proposiçao foi pubticada no "Diário do Legislativo" em 14/5/99.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - 0 projeto visa retirar do Sistema de Unidade de Tesouraria a execucao

orçamentaria e financeira de recursos dos fundos já criados e aqueles que vierem a ser

instituldos corn base na Lei Complernentar n 2 27, de 1993, e os recursos do Estado

pertencentes ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF.

0 princIplo de unidade de tesouraria e unidade de caixa para a execuçào financeira do

Orçamento do Estado foi estabelecido na citada Lei n 2 6.194.

0 Decreto n2 39.874, de 1998, visando o aprimorarnento da gestao financeira no

Estado, criou a conta bancária Unica do Estado, mantida pela Superintendência Central de

Administracao Financeira em uma ou mais instituiçao financeira credenciada para esse fim,

especificada contabilmente e discriminada por cada orgão, entidade e fundo no SIAFI/MG.

Esses dispositivos foram criados em cumprimento ao disposto no art. 56 da Lei Federal

n2 4.320, de 1964, que instituiu o princIpio da unidade de tesouraria, vedada qualquer

fragmentacao para criação de caixas especiais (grifo nosso).

2.2 - 0 autor justifica o projeto alegando que o procedimento do caixa ünico "coloca sob

suspeita a legalidade dessa prática, uma vez que os fundos perderam a autonomia de gerir

os seus prOprios recursos e, consequentemente, de cumprir os objetivos para os quais foram

criados".
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0 desvio da aplicaçao de recursos de fundos constitui crime previsto no art. 315 do

Codigo Penal, corn pena de detencao de 1 a 3 meses ou multa, e é também tipificado corno

crime de responsabilidade, conforme Lei Federal n 2 1.079, de 1950, em seu art. 74,

combinado corn o art. 10, inciso IV e art. 4, inciso VII.

A lei orcarnentaria define a aplicacào do recurso püblico e, se Ihe é dada outra

finalidade, fica caracterizada a transgressao legal.

2.3 - Os sistemas de unidade de tesouraria e caixa ünico foram criados corn o propOsito

de organizar as contas püblicas e seguirarn diretriz da legislacão federal, conforme dito

anteriormente. A retirada dos fundos desses sisternas não significara que eles passarão a

cumprir sua finalidade. Como dito acirna, o desvio no cumprimento de seus objetivos deve

ser abordado sob o crivo legal, e não sob o enfoque contábil ou financeiro.

Parece que o projeto de lei em análise invade competência legislativa, vez que rnatérias

inerentes as norrnas gerais em Direito Financeiro são de competência do legislador federal.

Além disso, do ponto de vista da organizaçao financeira e contábil das contas püblicas,

acredita-se que a proposta pode representar urn retrocesso.

3- TRAMITAçA0
0 projeto trarnita em dois turnos e foi distribuldo as Cornissães de Constituiçao e

Justiça, Adrninistração Püblica e de Fiscalizaçao Financeira e Orcarnentária, para receber

parecer.

Data da elaboração: 20/5/99.
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