
Ik

C!A
1

DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAQAO PREVIA

INF0RMAcA0 PRE VIA N 9 140/99

1-OBJETO

Projeto de Lei n2 338/99, de autoria do Deputado Chico Rafael, o qual autoriza o Poder

Executivo a instituir o Programa de Crédito Executivo - PROCRED - e dá outras

providências.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/5/99.

2-PONTOSDEATENçAO

2.1 - 0 interesse jurIdico de uma lei autorizativa é matéria ja amplamente discutida. A

que vem ela? Lei nao autoriza, propriamente. E de sua esséncia comandar, normatizar,

estabelecer. Não ihe cabe somente autorizar.
De fato, se autoriza aigo que já é matéria de competência do autorizado, ela é inUtii.

Se autoriza aiguma coisa que não é de competéncia do autorizado, ela e inepta. Logo, nos

dois casos, não consegue ser eficaz. E o que esvazia sua juridicidade. Embora possa ser

considerada formaimente lei, nada resuita deia de fato, pois, na verdade, nada comanda.

Falta-ihe o que e caracterIstica da lei, o que é proprio de sua juridicidade essenciai: o

comando efetivo. Em suma, é lei, mas, no piano jurIdico substancial, não o é.

2.2 - A Constituicao Federal, em seu art. 167, IV, corn a redacão que ihe foi dada pela

Ernenda Constitucionai flQ 3, de 1993, prescreve, "in verbis":

"Art. 167 - São vedados:

IV - a vincuiação de receita de impostos a Orgão, fundo ou despesa, ressaivadas a

repartiçao do produto da arrecadacao dos impostos a que se referem os art. 158 e 159, a

destinacao de recursos para manutencao e desenvoivimento do ensino, como determinado

pelo art. 212, e a prestacao de garantias as operacOes de crédito por antecipacao de receita,

previstas no art. 165, § 8. ".
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Vê-se, por esse artigo, que qualquer vinculaçao de receita de impostos a Orgao, fundo

ou despesa é vedada, excetuando-se apenas o que se estipula taxativamente no mesmo

artigo. Ora, o art. 1 2 do projeto de lei em estudo diz: "Art. l - Fica o Poder Executivo

autorizado a aplicar meio por cento da receita lIquida de impostos prOprios na manutenção e

no desenvolvimento do Ensino Superior no Estado de Minas Gerais, através do Programa de

Crédito Educativo - PROCRED -, aos alunos de graduacao corn insuficiência de recursos

prOprios ou familiares. ".

Fica, desse modo, patente o desacordo entre a vontade do projeto em estudo e o

texto expresso na Constituicao Federal. Se ha desacordo, o projeto é, no rnInimo,

insustentável juridicamente. Não ha o que o sustente nem o justifique do ponto de vista

jurIdico.

2.3 - A proposiçao, a partir desse equlvoco, passa a descrever, nos artigos seguintes,

acôes, conceitos ou procedimentos de caráter eminentemente administrativo, competência

exciusiva do Poder Executivo.

Define a finalidade do PROCRED, custeio de matrIculas e mensalidades escolares em

instituiçao de nIvel superior, prescreve a transferência de recursos a Secretaria de Estado da

Educação, em 12 parcelas, define instituiçao de nIvel superior, estabelece destinaçao dos

recursos do PROCRED, cujos beneficiários SãO OS alunos, cria comissão especial para

controle e aplicação do Programa, determina corno será feita a seleçao de candidatos,

estabelece critérios para o repasse dos recursos e para o reembolso dos recursos do

PROCRED pelos beneficiários e outros.

E evidente que tudo isso é matéria especIfica do poder de administrar. Comandá-lo por

lei autorizativa é procedimento inadequado.

0 Governador, por forca desse projeto de lei, se tornado lei, a nada estará obrigado.

Assim, o projeto, embora se esforce por detaihar matéria importante, padece de vIcio

originário insanável.

2.4 - Observe-se, além do mais, que outro projeto tramita na Casa sobre a mesma
matéria: Projeto de Lei n 2 332/99. Esse fato deve ser levado em conta, pois não cabe

produzir esforcos paralelos em projetos que tratam de assunto confluente.

3- TRAM ITAçA0
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0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as Comissôes de Constituicao e

Justica, de Educacão, Cultura, Glenda e Tecnologia e de Fiscalizacão Financeira e

Orçamentaria, para receber parecer.

Data da elaboração: 25/5/99.
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