
EMENDA SUPRESSIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados  e  ao  Distrito  Federal  e
medidas de estímulo ao reequilíbrio
fiscal; altera a Lei nº 9.496, de 11 de
setembro  de  1997,  a  Medida
Provisória  nº  2.192-70,  de  24  de
agosto de 2001, a Lei Complementar
nº 148, de 25 de novembro de 2014,
e a Lei Complementar nº 101, de 4
de  maio  de  2000;  e  dá  outras
providências.

PROPOSTA DE EMENDA SUPRESSIVA

Supressão do Inciso III do art. 6º-A da Lei Complementar nº 101 de
4 de maio de 2000, incluído pelo art. 14 da proposição em epígrafe.

JUSTIFICAÇÃO

O  projeto  de  lei  complementar  busca  estabelecer  o  Plano  de
Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal, além de alterar a Lei nº 9.496, de 11
de setembro de 1997, a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001,  a  Lei  Complementar  nº  148,  de  25  de  novembro  de  2014  e  a  Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Preliminarmente, salientamos que, em um Estado Democrático de
Direito,  torna-se  imprescindível  a  existência  de  um  controle  das  contas
públicas, com a finalidade de resguardar a existência e manutenção do próprio
Estado e garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. Por conseguinte, faz-
se de suma importância a existência de um órgão que assegure a efetiva e
regular  aplicação dos recursos públicos  em defesa da sociedade,  e  com o
intuito de preservar o princípio constitucional da moralidade da Administração
Pública. 

Dessa  forma,  surgem  os  Tribunais  de  Contas,  órgãos
independentes e auxiliares dos respectivos Poderes Legislativos. Evidencia-se
que o Parlamento é o titular do Controle Externo e representante do Povo. 

As referidas Cortes praticam atos de natureza administrativa, no
que  tange  à  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e
patrimonial,  tendo  em  vista  os  princípios  da  legalidade,  legitimidade  e
economicidade na fiscalização da aplicação das verbas públicas.



O projeto em pauta prejudica excessivamente o Poder Legislativo
dos Estados, tendo em vista que grande parte destes extrapolará os limites
previstos  na  Lei  Complementar  nº  101/2000.  Consequentemente,  haverá
exonerações em massa, a fim de que o limite seja restabelecido. Verifica-se,
portanto, que o ônus foi  atribuído principalmente aos servidores públicos do
Poder  Legislativo,  os  quais  se  encontram,  atualmente,  dentro  dos  limites
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais,  a  alteração proposta  pelo  referido  projeto  de  lei  fere
substancialmente  o  princípio  constitucional  da  segurança  jurídica  dos
servidores públicos, o qual afirma que a lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Conforme previsto no Inciso XXXVI do
art. 5º da Constituição Federal.

Apesar do entendimento do STF, no sentido de não existir direito
adquirido  em  face  de  Novo  Regime  Jurídico  (vide  ADIN  21354),  há,  no
ordenamento jurídico, uma exceção no que tange à violação ao princípio do
interesse público.

Consequentemente, tal  ato causaria um caos na Administração
Pública,  devido  à  ausência  de  pessoal  qualificado,  ferindo  gravemente
Princípios Constitucionais,  quais sejam:  o Interesse Público,  a  Continuidade
dos  Serviços  Públicos,  a  Moralidade  Administrativa,  a  Publicidade  e  a
Transparência.

Lembramos que a competência para instituir  e arrecadar contribuições, bem
assim para gerir os recursos arrecadados dos regimes próprios de previdência
dos servidores públicos é do Poder Executivo.

A propósito,  a  Lei  federal  nº  9.717/98,  que  dispôs  sobre  a  instituição  dos
regimes próprios de previdência dos servidores públicos,  tratou de definir  a
responsabilidade  pela  cobertura  de  eventuais  déficits  apurados,  conforme
consta do § 1º do seu art. 2º, nesses termos:

Art. 2º [...].

§ 1o.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios  são
responsáveis  pela  cobertura  de  eventuais  insuficiências
financeiras  do  respectivo  regime  próprio,  decorrentes  do
pagamento de benefícios previdenciários. (Grifamos)

Na mesma linha, apresentam-se as disposições da Portaria/MPS
nº402, de 10.12.2008, que disciplinou os parâmetros e as diretrizes gerais para
organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social  da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à
multicitada  Lei  nº  9.717/98.  Vejamos  alguns  dos  termos  trazidos  por  essa
Portaria:

Art. 3º Os RPPS terão caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição  do  ente  federativo,  dos  servidores  ativos,  inativos
pensionistas, observando-se que:



I e II – omissis;
III - a contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor
da  contribuição  do  servidor  ativo  nem  superior  ao  dobro  desta,
observado o cálculo atuarial  inicial  e as reavaliações atuariais
anuais.
§  1º  O  ente  federativo  será  responsável  pela  cobertura  de
eventuais  insuficiências  financeiras  do  RPPS,  decorrentes  do
pagamento de benefícios previdenciários, ainda que supere o limite
máximo previsto no inciso III do caput.
[...]
Art.  5º As contribuições legalmente instituídas,  devidas pelo ente
federativo  e  não  repassadas  à  unidade  gestora  até  o  seu
vencimento, depois de apuradas e confessadas, poderão ser objeto
de acordo para pagamento parcelado em moeda corrente, de acordo
com as regras definidas para o RGPS.
§  1º  Mediante  lei,  e  desde  que  mantido  o  equilíbrio  financeiro  e
atuarial  do  RPPS,  o  ente  federativo  poderá  estabelecer  regras
específicas para acordo de parcelamento, observados os seguintes
critérios:
(...)
III  -  vedação  de  inclusão,  no  acordo  de  parcelamento,  das
contribuições descontadas dos segurados ativos, inativos e dos
pensionistas, salvo o disposto na parte final do § 2º;
(Grifamos)

Vê-se  que  a  legislação  sempre  deixa  claro  que  as  questões
relacionadas  à  cobertura  de  insuficiências  financeiras  são  resolvidas  pela
chefia do Poder Executivo, titular que é da competência iniciadora do processo
legislativo  próprio.  Prima  face,  não  cabe  ao  Poder  Legislativo  qualquer
responsabilidade  pela  cobertura  dos  déficits  financeiros,  especialmente  no
tocante àquele apurado no cálculo atuarial inicial previsto no inciso I do art. 1º
da Lei nº 9.717/98.

Nesse  ponto,  chamamos  a  atenção  para  a  importância  das
disposições da alínea ‘c’ do inciso VI do § 1º do art. 19 da LRF, onde consta
que  as  despesas  com  inativos  custeadas  com  receitas  diretamente
arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade podem ser excluídas do total
da despesa com pessoal, para fins de apuração do respectivo limite legal de
gastos.

Com isso, ganha relevância a forma do plano de custeio eleita
pelo Poder Executivo. Tais repasses financeiros destinados ao pagamento dos
benefícios  a  inativos,  concernentes  ao  fundo  financeiro,  não  podem  ser
deduzidos quando da apuração do respectivo limite de gasto. Desse modo, a
despesa  líquida  com  inativos  do  plano  de  previdência,  entendida  como  a
diferença entre  as  contribuições previdenciárias  recolhidas e  os  respectivos
benefícios pagos,  em cada mês,  deve integrar  os valores da despesa com
pessoal, em obediência ao art. 169 da Constituição Federal e aos arts. 18 e 19
da Lei Fiscal.



De outra maneira, acaso o Poder Executivo, possuidor que é da
competência reservada para iniciar o processo legislativo, opte pela realização
de aportes ao fundo próprio para cobertura do déficit atuarial inicial, em vez da
segregação de massas, os recursos aportados passam a pertencer ao fundo
de previdência dos servidores públicos e podem ser deduzidos quando da sua
utilização no custeio de benefícios, a teor do inciso VI do § 1º do art. 19 da
LRF.

Importa salientar que existem outras formas de plano de custeio
que estão sendo utilizadas por outros entes federados, incluindo uma em que a
totalidade das contribuições arrecadadas pelo fundo é utilizada no pagamento
dos benefícios atuais. Ou, mesmo havendo a segregação de massas, parte da
arrecadação do fundo previdenciário é utilizada (ainda que por determinado
período)  para  financiar  os  atuais  benefícios  do  fundo  financeiro.  Nas  duas
situações,  há redução na despesa líquida com inativos  na época presente,
posto que os recursos que deveriam ser capitalizados e utilizados para custear
benefícios futuros são utilizados para o pagamento e correspondente dedução
dos gastos com os atuais benefícios.

De  todo  modo,  a  forma  de  plano  de  custeio  dos  benefícios
vinculados ao RPPS trata-se de decisão política submetida ao livre alvedrio da
chefia do Poder Executivo.

De se notar que o aporte inicial pode ser realizado sob a forma de
transferência  de  bens,  direitos  e  ativos  de  quaisquer  natureza,  conforme
disposição contida na alínea "c" do inciso VI do § 1º do art. 19 da LRF.

Impende  destacar  que  a  decisão  política  da  chefia  do  Poder
Executivo  para  custeio  dos  atuais  benefícios  do  RPPS não  pode  constituir
prejuízo  aos  órgãos  do  Poder  Legislativo.  Até  porque,  repita-se,  a
responsabilidade pela gestão dos fundos previdenciários é do Poder Executivo,
inclusive no tocante ao exercício do direito de compensação financeira entre os
regimes previdenciários, conforme previsões da Lei nº 9.796/99. Todas essas
questões  refogem  das  competências  dos  órgãos  compreendidos  no  Poder
Legislativo.

Importante  destacar  que  a  parte  dispositiva,  técnica  e  jurídica
representada  no  projeto  de  lei  em proposição,  não  espelha  a  harmonia,  a
equanimidade e o respeito entre os Entes Federativos. Ademais, a Constituição
Federal  consagrou a  autonomia  político-administrativa  dos entes federativos
em seu Art. 18, caput. Qualquer reforma que pretenda desequilibrar a relação
harmonia entre eles, e dotando a União de conferindo mais poder, além dos
necessários, significa afronta ao Pacto Federativo.

Assim,  considerando os  Princípios  Constitucionais  do  Interesse
Público, da Continuidade dos Serviços Públicos, da Moralidade Administrativa,
da Publicidade e da Transparência; Considerando o Estado Democrático de
Direito que pressupõe um controle eficaz das contas públicas; Considerando a
harmonia e independência dos Poderes e órgãos, dentre eles os Tribunais de
Contas; E considerando o exposto na Lei Federal nº 9717/98 e Portaria/MPS nº



402,  de  10/12/2008,  solicito  a  supressão  do  artigo  supramencionado,  no
sentido  de  que  a  competência  para  instituir,  arrecadar  e  gerir  os  recursos
pertinentes ao regime próprio de previdência social  dos servidores públicos,
bem  assim  a  própria  instituição  de  tal  regime,  é  função  executiva  típica,
constituindo matéria reservada à chefia do Poder Executivo local, os valores
despendidos  com  inativos  e  pensionistas  dos  órgãos  do  Poder  Legislativo
devem  integrar  o  correspondente  demonstrativo  da  despesa  com  pessoal
integrante do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do Poder Executivo.

Deputado XXX



EMENDA ADITIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados  e  ao  Distrito  Federal  e
medidas de estímulo ao reequilíbrio
fiscal; altera a Lei nº 9.496, de 11 de
setembro  de  1997,  a  Medida
Provisória  nº  2.192-70,  de  24  de
agosto de 2001, a Lei Complementar
nº 148, de 25 de novembro de 2014,
e a Lei Complementar nº 101, de 4
de  maio  de  2000;  e  dá  outras
providências.

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA

Art.  1º  O  Art.  6-A da  Lei  Complementar  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000,
promovido pelo art. 14 da proposição em epígrafe, passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo:

“Art. 6-
A ...................................................................................................................

"§ 2º A inclusão das despesas de que trata o inciso III no orçamento de
cada um dos Poderes e dos órgãos a que se refere o art. 20 deverá ser
realizada  de  forma  progressiva,  a  partir  do  exercício  financeiro
subsequente ao da vigência desta lei, na proporção de 1/10 (um décimo) a
cada exercício, mantendo-se a diferença no orçamento do Poder ou órgão
que na data de vigência desta lei era responsável por tais despesas, até a
sua total integralização."

Art. 2º O Parágrafo único do Art. 6-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, promovido pelo art. 11 da proposição em epígrafe, fica renumerado
para § 1º.

JUSTIFICAÇÃO

A transferência das despesas com inativos e pensionistas para
Poderes e órgãos que até então não incluíam em seus orçamentos tais gastos
irá  impactar  sobremaneira  as  despesas  total  com  pessoal,  acarretando,
conforme o caso, a extrapolação, desde o primeiro momento de vigência da lei,
do  limite  previsto  no  art.  20  da  Lei  Complementar  nº  101/2000  e,
consequentemente, a aplicação das sanções institucionais.



Dessa forma, a presente emenda visa atenuar os efeitos da lei,
fazendo com que as despesas com inativos e pensionistas sejam repassadas
de forma gradativa aos órgãos que assumirão tais obrigações.

Entende-se ser necessária a definição de um marco inicial para
a vigência do dispositivo, coincidindo com o exercício financeiro, de modo a
permitir aos órgãos se adequarem à nova realidade trazida pela lei, dando-lhes
tempo hábil para transição das despesas e para ajustes nos planos plurianuais,
nas leis de diretrizes orçamentárias e nas leis orçamentárias anuais.

Ademais, a proposta encontra sintonia com a previsão contida no art. 13 do 
PLP nº 257/2016.



EMENDA MODIFICATIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e a Lei Complementar nº
101/2000.

Acrescente-se ao Art. 6º-B, inserido pelo art. 14 da Proposição em epígrafe, a
expressão “já consideradas as inscrições em Restos a Pagar”, resultando a
seguinte redação:

“Art. 6º-B O saldo financeiro decorrente dos recursos repassados aos Poderes
Legislativo  e  Judiciário,  ao  Tribunal  de  Contas,  ao  Ministério  Público  e  à
Defensoria  Pública,  apurado  ao  final  do  exercício,  já  consideradas  as
inscrições em Restos a Pagar, deve ser devolvido ao caixa único do Tesouro
do  ente  federativo,  ou  seu  valor  será  deduzido  das  primeiras  parcelas
duodecimais de recursos do exercício seguinte.”

JUSTIFICAÇÃO

A emenda tem como objetivo corrigir equívoco redacional, pois não se
levou em consideração o disposto no art. 42 da LC nº 101/00, nem as novas
disposições que deverão ser inseridas na Lei penal, in caso o art. 359-C1, que
tratam do último ano de mandato das chefias dos Poderes e órgãos previstos
no art. 20 da LRF, in verbis:

LC nº 101/00:

“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos
dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem
pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa
para este efeito.

1 Decreto nº 2.4848/40:
“Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, no último ano de mandato ou legislatura,
cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou,  caso reste parcela a ser paga no
exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:
[...].”



Parágrafo  único.  Na  determinação  da  disponibilidade  de  caixa  serão
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do
exercício.”

Desse modo, caso seja restituída a integralidade do saldo financeiro
apurado ao final do exercício, sem considerar as inscrições em Restos a Pagar,
que constituem parcela da despesa assumida no exercício, mas que vão ficar
para  serem  pagas  no  exercício  seguinte,  levaria  as  chefias  dos  Poderes
Legislativo e Judiciário e ainda dos Tribunais de Contas, do Ministério Público e
da Defensoria Pública, a descumprirem o art. 42 da Lei de Responsabilidade e,
via de consequência, estariam incursas na sanção prevista no novel art. 359-C
da norma penal.

Deliberar  sobre  o  tema,  sem  as  adequadas  informações,  e  sem  o
devido  cuidado  e  zelo  com  os  responsáveis  pelos  Poderes  e  órgãos  aqui
mencionados, não é o tratamento responsável que se espera de nossa Casa.

Dessa  forma,  de  modo  a  alinhar  a  Proposição  aos  preceitos
constitucionais, clamo aos nobres Pares a aprovação da emenda modificativa.

Deputado XXX
XX/XX



EMENDA MODIFICATIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e a Lei Complementar nº
101,  de  4  de  maio  de  2000;  e  dá  outras
providências.

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA

Art. 1º O Art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, promovido
pelo  art.  11  da proposição em epígrafe,  passa a  vigorar  com as seguintes
alterações: 

“Art. 
18 ...................................................................................................................

"§ 3º A inclusão das despesas com inativos e pensionistas no total da
despesa com pessoal dos Poderes ou dos órgãos a que se refere o art. 20
deverá ser realizada de forma progressiva, a partir do exercício financeiro
subsequente ao da vigência desta lei, na proporção de 1/10 (um décimo) a
cada exercício, mantendo-se a diferença no Poder ou órgão que na data
de vigência desta lei era responsável por tais despesas, até a sua total
integralização."

Art. 2º Os atuais §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do Art. 18 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, promovido pelo art. 11 da proposição em epígrafe, ficam
renumerados para 5º, 6º, 7º, 8º e 9º.

JUSTIFICAÇÃO

A transferência das despesas com inativos e pensionistas para
Poderes e órgãos que até então não incluíam em seus orçamentos tais gastos
irá  impactar  sobremaneira  as  despesas  total  com  pessoal,  acarretando,
conforme o caso, a extrapolação, desde o primeiro momento de vigência da lei,
do  limite  previsto  no  art.  20  da  Lei  Complementar  nº  101/2000  e,
consequentemente, a aplicação das sanções institucionais.

Dessa forma, a presente emenda visa atenuar os efeitos da lei,
fazendo com que as despesas com inativos e pensionistas sejam repassadas
de forma gradativa aos órgãos que assumirão tais obrigações.



Entende-se ser necessária a definição de um marco inicial para a
vigência  do  dispositivo,  coincidindo  com o  exercício  financeiro,  de  modo  a
permitir aos órgãos se adequarem à nova realidade trazida pela lei, dando-lhes
tempo hábil para transição das despesas e para ajustes nos planos plurianuais,
nas leis de diretrizes orçamentárias e nas leis orçamentárias anuais.

Ademais, a proposta encontra sintonia com a previsão contida no art. 13 do 
PLP nº 257/2016.



EMENDA SUPRESSIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e a Lei Complementar nº
101,  de  4  de  maio  de  2000;  e  dá  outras
providências.

PROPOSTA DE EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 3º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, constante do
art. 14 da proposição em epígrafe.

JUSTIFICAÇÃO

O  projeto  de  lei  complementar  busca  estabelecer  o  Plano  de
Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal, além de alterar a Lei nº 9.496, de 11
de setembro de 1997, a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001,  a  Lei  Complementar  nº  148,  de  25  de  novembro  de  2014  e  a  Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Preliminarmente, salientamos que, em um Estado Democrático de
Direito,  torna-se  imprescindível  a  existência  de  um  controle  das  contas
públicas, com a finalidade de resguardar a existência e manutenção do próprio
Estado e garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. Por conseguinte, faz-
se de suma importância a existência de um órgão que assegure a efetiva e
regular  aplicação dos recursos públicos  em defesa da sociedade,  e  com o
intuito de preservar o princípio constitucional da moralidade da Administração
Pública. 

Dessa  forma,  surgem  os  Tribunais  de  Contas,  órgãos
independentes e auxiliares dos respectivos Poderes Legislativos. Evidencia-se
que o Parlamento é o titular do Controle Externo e representante do Povo. 

As referidas Cortes praticam atos de natureza administrativa, no
que  tange  à  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e
patrimonial,  tendo  em  vista  os  princípios  da  legalidade,  legitimidade  e
economicidade na fiscalização da aplicação das verbas públicas.

O projeto em pauta prejudica excessivamente o Poder Legislativo
dos Estados, tendo em vista que grande parte destes extrapolará os limites
previstos  na  Lei  Complementar  nº  101/2000.  Consequentemente,  haverá



exonerações em massa, afim de que o limite seja restabelecido. Verifica-se,
portanto, que o ônus foi  atribuído principalmente aos servidores públicos do
Poder  Legislativo,  os  quais  se  encontram,  atualmente,  dentro  dos  limites
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais,  a  alteração proposta  pelo  referido  projeto  de  lei  fere
substancialmente  o  princípio  constitucional  da  segurança  jurídica  dos
servidores públicos, o qual afirma que a lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Conforme previsto no Inciso XXXVI do
art. 5º da Constituição Federal.

Apesar do entendimento do STF, no sentido de não existir direito
adquirido  em  face  de  Novo  Regime  Jurídico  (vide  ADIN  21354),  há,  no
ordenamento jurídico, uma exceção no que tange à violação ao princípio do
interesse público.

Consequentemente, tal  ato causaria um caos na Administração
Pública,  devido  à  ausência  de  pessoal  qualificado,  ferindo  gravemente
Princípios Constitucionais,  quais sejam:  o Interesse Público,  a  Continuidade
dos  Serviços  Públicos,  a  Moralidade  Administrativa,  a  Publicidade  e  a
Transparência.

Lembramos  que  a  competência  para  instituir  e  arrecadar
contribuições,  bem  assim  para  gerir  os  recursos  arrecadados  dos  regimes
próprios de previdência dos servidores públicos é do Poder Executivo.

A  propósito,  a  Lei  federal  nº  9.717/98,  que  dispôs  sobre  a
instituição dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, tratou
de definir  a  responsabilidade pela cobertura de eventuais déficits  apurados,
conforme consta do § 1º do seu art. 2º, nesses termos:

Art. 2º [...].

§ 1o.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios  são
responsáveis  pela  cobertura  de  eventuais  insuficiências
financeiras  do  respectivo  regime  próprio,  decorrentes  do
pagamento de benefícios previdenciários. (Grifamos)

Na mesma linha, apresentam-se as disposições da Portaria/MPS
nº402, de 10.12.2008, que disciplinou os parâmetros e as diretrizes gerais para
organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social  da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à
multicitada  Lei  nº  9.717/98.  Vejamos  alguns  dos  termos  trazidos  por  essa
Portaria:

Art. 3º Os RPPS terão caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição  do  ente  federativo,  dos  servidores  ativos,  inativos
pensionistas, observando-se que:
I e II – omissis;
III - a contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor
da  contribuição  do  servidor  ativo  nem  superior  ao  dobro  desta,



observado o cálculo atuarial  inicial  e as reavaliações atuariais
anuais.
§  1º  O  ente  federativo  será  responsável  pela  cobertura  de
eventuais  insuficiências  financeiras  do  RPPS,  decorrentes  do
pagamento de benefícios previdenciários, ainda que supere o limite
máximo previsto no inciso III do caput.
[...]
Art.  5º As contribuições legalmente instituídas,  devidas pelo ente
federativo  e  não  repassadas  à  unidade  gestora  até  o  seu
vencimento, depois de apuradas e confessadas, poderão ser objeto
de acordo para pagamento parcelado em moeda corrente, de acordo
com as regras definidas para o RGPS.
§  1º  Mediante  lei,  e  desde  que  mantido  o  equilíbrio  financeiro  e
atuarial  do  RPPS,  o  ente  federativo  poderá  estabelecer  regras
específicas para acordo de parcelamento, observados os seguintes
critérios:
(...)
III  -  vedação  de  inclusão,  no  acordo  de  parcelamento,  das
contribuições descontadas dos segurados ativos, inativos e dos
pensionistas, salvo o disposto na parte final do § 2º;
(Grifamos)

Vê-se  que  a  legislação  sempre  deixa  claro  que  as  questões
relacionadas  à  cobertura  de  insuficiências  financeiras  são  resolvidas  pela
chefia do Poder Executivo, titular que é da competência iniciadora do processo
legislativo  próprio.  Prima  face,  não  cabe  ao  Poder  Legislativo  qualquer
responsabilidade  pela  cobertura  dos  déficits  financeiros,  especialmente  no
tocante àquele apurado no cálculo atuarial inicial previsto no inciso I do art. 1º
da Lei nº 9.717/98.

Nesse  ponto,  chamamos  a  atenção  para  a  importância  das
disposições da alínea ‘c’ do inciso VI do § 1º do art. 19 da LRF, onde consta
que  as  despesas  com  inativos  custeadas  com  receitas  diretamente
arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade podem ser excluídas do total
da despesa com pessoal, para fins de apuração do respectivo limite legal de
gastos.

Com isso, ganha relevância a forma do plano de custeio eleita
pelo Poder Executivo. Tais repasses financeiros destinados ao pagamento dos
benefícios  a  inativos,  concernentes  ao  fundo  financeiro,  não  podem  ser
deduzidos quando da apuração do respectivo limite de gasto. Desse modo, a
despesa  líquida  com  inativos  do  plano  de  previdência,  entendida  como  a
diferença entre  as  contribuições previdenciárias  recolhidas e  os  respectivos
benefícios pagos,  em cada mês,  deve integrar  os valores da despesa com
pessoal, em obediência ao art. 169 da Constituição Federal e aos arts. 18 e 19
da Lei Fiscal.

De  outra  maneira,  acaso  o  Poder  Executivo,  possuidor  da
competência reservada para iniciar o processo legislativo, opte pela realização
de aportes ao fundo próprio para cobertura do déficit atuarial inicial, em vez da
segregação de massas, os recursos aportados passam a pertencer ao fundo
de previdência dos servidores públicos e podem ser deduzidos quando da sua



utilização no custeio de benefícios, a teor do inciso VI do § 1º do art. 19 da
LRF.

Importa salientar que existem outras formas de plano de custeio
que estão sendo utilizadas por outros entes federados, incluindo uma em que a
totalidade das contribuições arrecadadas pelo fundo é utilizada no pagamento
dos benefícios atuais. Ou, mesmo havendo a segregação de massas, parte da
arrecadação do fundo previdenciário é utilizada (ainda que por determinado
período)  para  financiar  os  atuais  benefícios  do  fundo  financeiro.  Nas  duas
situações,  há redução na despesa líquida com inativos  na época presente,
posto que os recursos que deveriam ser capitalizados e utilizados para custear
benefícios futuros são utilizados para o pagamento e correspondente dedução
dos gastos com os atuais benefícios.

De  todo  modo,  a  forma  de  plano  de  custeio  dos  benefícios
vinculados ao RPPS trata-se de decisão política submetida ao livre alvedrio da
chefia do Poder Executivo.

De se notar que o aporte inicial pode ser realizado sob a forma de
transferência  de  bens,  direitos  e  ativos  de  quaisquer  natureza,  conforme
disposição contida na alínea "c" do inciso VI do § 1º do art. 19 da LRF.

Impende  destacar  que  a  decisão  política  da  chefia  do  Poder
Executivo  para  custeio  dos  atuais  benefícios  do  RPPS não  pode  constituir
prejuízo  aos  órgãos  do  Poder  Legislativo.  Até  porque,  repita-se,  a
responsabilidade pela gestão dos fundos previdenciários é do Poder Executivo,
inclusive no tocante ao exercício do direito de compensação financeira entre os
regimes previdenciários, conforme previsões da Lei nº 9.796/99. Todas essas
questões  refogem  das  competências  dos  órgãos  compreendidos  no  Poder
Legislativo.

Importante  destacar  que  a  parte  dispositiva,  técnica  e  jurídica
representada  no  projeto  de  lei  em proposição,  não  espelha  a  harmonia,  a
equanimidade e o respeito entre os Entes Federativos. Ademais, a Constituição
Federal  consagrou a  autonomia  político-administrativa  dos entes federativos
em seu art. 18, caput. Qualquer reforma que pretenda desequilibrar a relação
harmonia  entre  eles,  e  conferindo  a  União  de  mais  poder,  além  dos
necessários, significa afronta ao pacto federativo.

Assim,  considerando os  Princípios  Constitucionais  do  Interesse
Público, da Continuidade dos Serviços Públicos, da Moralidade Administrativa,
da Publicidade e da Transparência; Considerando o Estado Democrático de
Direito que pressupõe um controle eficaz das contas públicas; Considerando a
harmonia e independência dos Poderes e órgãos, dentre eles os Tribunais de
Contas; E considerando o exposto na Lei Federal nº 9717/98 e Portaria/MPS nº
402,  de  10/12/2008,  solicito  a  supressão  do  artigo  supramencionado,  no
sentido  de  que  a  competência  para  instituir,  arrecadar  e  gerir  os  recursos
pertinentes ao regime próprio de previdência social  dos servidores públicos,
bem  assim  a  própria  instituição  de  tal  regime,  é  função  executiva  típica,
constituindo matéria reservada à chefia do Poder Executivo local, os valores



despendidos  com  inativos  e  pensionistas  dos  órgãos  do  Poder  Legislativo
devem  integrar  o  correspondente  demonstrativo  da  despesa  com  pessoal
integrante do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do Poder Executivo.

Deputado XXX
XX/XX



EMENDA MODIFICATIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e a Lei Complementar nº
101,  de  4  de  maio  de  2000;  e  dá  outras
providências.

Altere-se à Lei Complementar nº 101/2000 propostas pelo art. 14
da proposição em epígrafe, a referência à expressão "indenizações e auxílios"
contida no § 5º do art. 18, conforme segue:

Altere-se a redação contida no art. 14 do PLP 257/2016:

“Art.18 ...................................................................................................................

§ 5º As despesas com indenizações e auxílios, com sentenças judiciais e com
requisições de pequeno valor serão computadas nas despesas com pessoal
para fins de aplicação dos limites de que tratam os arts. 19 e 20."

Passando a ter a seguinte redação: 

“Art.18 ...................................................................................................................

§ 5º As despesas com sentenças judiciais e com requisições de pequeno valor
serão  computadas  nas  despesas  com  pessoal  para  fins  de  aplicação  dos
limites de que tratam os arts. 19 e 20."

JUSTIFICAÇÃO

Justifica-se  a  alteração  da  expressão  “indenizações  e  auxílios”  do  referido
dispositivo transcrito por entender que as despesas que não possuem natureza
remuneratória, e sim caráter indenizatório ou de auxílio, não devem compor o
total da despesa para fins de aplicação dos limites impostos nos arts. 19 e 20
da  LRF.  Tais  despesas  consistem  em  benefícios  assistenciais  ao  servidor
público e têm como característica precípua compensar dano ou ressarcir gasto
do  servidor,  em  função  do  seu  ofício.  Observe-se  que  tais  encargos  não
integram sequer os proventos de aposentadoria ou os benefícios de pensão
instituídos na forma da lei.



Assim, não assiste razão o seu cômputo para fins de aferição de cumprimento
do limite de gasto pelos Poderes e órgãos definidos no art. 20 da LRF.

Deputado XXX
XX/XX



EMENDA SUPRESSIVA Nº

Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e a Lei Complementar nº
101/2000.

Suprima-se  as  alterações  propostas  pelos  incisos  I  e  III  do  art.  18  da
proposição em epígrafe, a referência ao inciso IV do § 1º e ao § 2º do art. 19 da
Lei Complementar nº 101/2000.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda tem como objetivo retornar o texto original previsto no inciso
IV  do  §  1º  e  no  §  2º  do  art.  19  da  Lei  Complementar  nº  101/00  (Lei  de
Responsabilidade Fiscal – LRF), cujo teor é o seguinte:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a
despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente
da Federação,  não poderá exceder  os percentuais  da receita corrente
líquida, a seguir discriminados:
[...]
§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não
serão computadas as despesas:
[...]
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior
ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;
[...]
§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º, as despesas com pessoal
decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo
Poder ou órgão referido no art. 20.
Entre as diretrizes basilares que norteiam a Lei de Responsabilidade

Fiscal  (Lei  Complementar  nº  101/00)  está  de  observância  do  Princípio  da
Competência, conforme expressamente disposto no § 2º do art. 18 e no inciso
II do art. 50 do mesmo diploma legal, in verbis:

Art.  18.  Para  os  efeitos  desta  Lei  Complementar,  entende-se  como
despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação
com  os  ativos,  os  inativos  e  os  pensionistas,  relativos  a  mandatos
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e
vantagens,  fixas  e  variáveis,  subsídios,  proventos  da  aposentadoria,
reformas  e  pensões,  inclusive  adicionais,  gratificações,  horas  extras  e
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e
contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.



[...]
§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada
no  mês  em  referência  com  as  dos  onze  imediatamente  anteriores,
adotando-se o regime de competência.
[...]
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a
escrituração das contas públicas observará as seguintes:
II  -  a  despesa  e  a  assunção  de  compromisso serão  registradas
segundo  o  regime  de  competência,  apurando-se,  em  caráter
complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;
Portanto, a manutenção dos dispositivos que se pretende ver excluídos

pelo  PL  nº  257/16  afigura-se  mais  consentânea  com  o  Princípio  da
Competência estampado na própria Lei de Responsabilidade Fiscal.

Deputado XXX
XX/XX



EMENDA MODIFICATIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014,  e  a Lei  Complementar
nº 101/2000.

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA

Art. 1º O Art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, promovido
pelo  art.  14  da proposição em epígrafe,  passa a  vigorar  com as seguintes
alterações:

“Art. 
18 ...................................................................................................................

"§  7º  Para  a  apuração  da  despesa  total  de  pessoal,  deverão  ser
acrescidos  os  valores  pagos  referentes  às  despesas  de  exercícios
anteriores de competência do período de apuração."

JUSTIFICAÇÃO

A redação  atual  do  dispositivo,  apresentada  no  substitutivo  do
PLP nº 257/2016, estabelece que as despesas de exercícios anteriores serão
incluídas na apuração do gasto total de pessoal considerando a data de sua
liquidação,  ou  seja,  pelo  regime  de  caixa.  Entretanto,  desta  forma,  tal
dispositivo irá conflitar diretamente com a norma atualmente em vigor, visto que
o § 2º do Art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, estabelece o regime de
competência para apuração da despesa total com pessoal para fins dos limites
estabelecidos no art. 20 da LRF, conforme transcrição a seguir:

 §  2º A despesa  total  com  pessoal  será  apurada  somando-se  a
realizada no mês em referência  com as dos  onze  imediatamente
anteriores, adotando-se o regime de competência. (grifamos)



EMENDA SUPRESSIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e a Lei Complementar nº
101  de  4  de  maio  de  2000;  e  dá  outras
providências.

Suprima-se  o  §1º  e  §2º  do  art.  22  da  Lei  Complementar  nº  101/2000,
promovido pelo art. 14º da Proposição em epígrafe.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda tem como objetivo retornar o texto original previsto no §1º do
art. 22 da Lei Complementar nº 101/00.

A alteração dos limites previstos para a despesa de pessoal, sem a
demonstração da realidade enfrentada pelos Estados e Municípios brasileiros,
e,  principalmente,  sem  a  devida  discussão  com  os  servidores  públicos,
demonstra  a  fragilidade  da  proposta,  com  possibilidade  de  consequências
nefastas ao serviço público.

Alinhados  aos  preceitos  de  responsabilidade  fiscal,  discutidos  na
proposição, está a garantia dos direitos aos servidores públicos e o direito a
transparência e publicidade da Proposta. 

As  informações  contidas  na  Proposição  não  contemplam  a
possibilidade  deste  Poder  avaliar  de  forma  responsável  o  impacto  das
alterações na realidade dos Entes brasileiros. Além disso, a matéria carece de
ampla discussão com os servidores públicos brasileiros, direito usurpado no
processo de elaboração da Proposição. 

Deliberar  sobre  o  tema,  sem  as  adequadas  informações  e  sem  o
devido cuidado e zelo com o servidor público, não é o tratamento responsável
que se espera de nossa Casa.

Dessa  forma,  de  modo  a  alinhar  a  Proposição  aos  preceitos
constitucionais, clamo aos nobres Pares a aprovação da emenda supressiva.

Deputado XXX
XX/XX



EMENDA SUPRESSIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e a Lei Complementar nº
101,  de  4  de  maio  de  2000;  e  dá  outras
providências.

PROPOSTA DE EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inciso IV do § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000,
promovido pelo art. 14 da Proposição em epígrafe.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda tem como objetivo retornar o texto original previsto no
inciso IV do § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000.

As disposições previstas no §3º do art. 23 da Lei Complementar
nº 101/2000 disciplinam as sanções institucionais aos Entes Federativos que
não se adequarem aos limites legais para a despesa total de pessoal, previstas
no art. 20 do referido Diploma.

A alteração proposta pelo Projeto de Lei  Complementar nº 101
inclui  sanção  pessoal  aos  servidores  públicos,  em  especial  aos  servidores
efetivos que ingressaram no serviço público por meio de concurso, no caso de
extrapolação dos citados limites.

O  texto  da  proposição  proíbe,  por  exemplo,  as  progressões  e
promoções dos servidores efetivos, caso que não se consubstancia em uma
vantagem ao servidor, mas um direito, sendo, inclusive, a promoção na carreira
um direito assegurado ao servidor pela própria Constituição Federal, que, em
seu art. 39, § 2º, estabelece:

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de
governo  para  a  formação  e  o  aperfeiçoamento  dos  servidores
públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos
para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de
convênios ou contratos entre os entes federados.

Ademais,  a  alteração proposta  pelo  referido  projeto  de  lei  fere
substancialmente  o  princípio  constitucional  da  segurança  jurídica  dos



servidores públicos, o qual afirma que a lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Conforme previsto no Inciso XXXVI do
art. 5º da Constituição Federal.

Apesar do entendimento do STF, no sentido de não existir direito
adquirido  em  face  de  Novo  Regime  Jurídico  (vide  ADIN  21354),  há,  no
ordenamento jurídico, uma exceção no que tange à violação ao princípio do
interesse público.

Dessa  forma,  de  modo  a  alinhar  a  Proposição  aos  preceitos
constitucionais, clamo aos nobres Pares a aprovação da emenda supressiva.

Deputado XXX
XX/XX



EMENDA SUPRESSIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e a Lei Complementar nº
101,  de  4  de  maio  de  2000;  e  dá  outras
providências.

Suprima-se as alterações propostas pelo art. 14 da proposição em epígrafe, ao
§ 2º do art. 50, da lei Complementar nº 101/2000.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei  Complementar  nº  101/2000 –  LRF,  disciplinou  em seu  art.  67  que o
“acompanhamento  e  a  avaliação,  de  forma  permanente,  da  política  e  da
operacionalidade da  gestão  fiscal  serão  realizados por  conselho  de  gestão
fiscal,  constituído  por  representantes  de  todos  os  Poderes  e  esferas  de
Governo,  do  Ministério  Público  e  de  entidades  técnicas  representativas  da
sociedade”. 

Segundo a LRF, referido Conselho visa a: I  -  harmonização e coordenação
entre os entes da Federação; II - disseminação de práticas que resultem em
maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de
receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal; III -
adoção de normas de consolidação das contas  públicas,  padronização das
prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que
trata  esta  Lei  Complementar,  normas  e  padrões  mais  simples  para  os
pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle social; IV -
divulgação de análises, estudos e diagnósticos.

A atual redação do art. 50, § 2º, da LRF disciplina que  “A edição de normas
gerais  de  consolidação  das  contas  públicas  caberá  ao  órgão  central  de
contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art.
67.”

Ante a não edição da lei prevista pela LRF para dispor sobre a composição e a
forma de funcionamento do conselho de gestão fiscal, foi instituído no âmbito
da Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda o Grupo
Técnico de Padronização de Relatórios – GTREL, responsável por, entre outras
atribuições:  I  -  analisar  e  elaborar  diagnósticos  e  estudos,  visando  à



padronização  de  relatórios  e  demonstrativos  no  âmbito  da  União,  Estados,
Distrito  Federal  e  Municípios;  II  -  apreciar  as  minutas  do  Manual  de
Demonstrativos Fiscais – MDF, elaboradas pelo órgão central do Sistema de
Contabilidade Federal,  visando à sua atualização permanente; III  -  propor a
edição de interpretações técnicas da Lei Complementar nº 101, de 2000, ou o
aprimoramento das já existentes; IV - examinar proposições de legislação e
demais normas relativas às matérias de competência do GTREL.

Nos  termos  de  seu  Regimento  Interno,  o  GTREL  tem  caráter  técnico  e
consultivo  e  subsidia  com  suas  recomendações  a  edição  de  atos  de
competência do órgão central de contabilidade da União definidos no § 2º do
art.  50  da  Lei  Complementar  nº  101,  de  2000,  qual  seja,  a  consolidação
nacional das contas públicas. 

O  pleno  do  GTREL é  composto  por  42  membros  titulares  distribuídos  da
seguinte forma: oito representantes da União; oito representantes dos Estados
e do Distrito Federal; oito representantes dos Municípios; dez representantes
dos órgãos de controle externo da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios; oito representantes de órgãos e entidades de representação
nacional em assuntos afins aos da Lei Complementar nº 101, de 2000. 

A título de exemplo, entre os membros do GTREL incluem-se representantes
das seguintes  instituições:  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  do  Ministério  da
Fazenda; Conselhos Nacionais de Justiça, da Justiça Federal e do Ministério
Público; Controladoria-Geral da União; Ministério do Planejamento, Orçamento
e  Gestão;  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  –  CONFAZ;  Conselho
Nacional  de  Secretários  Estaduais  do  Planejamento;  Conselho  Nacional  de
Controle Interno; Secretarias de fazenda, contadorias, controladorias ou órgãos
equivalentes responsáveis pela gestão contábil, fiscal e/ou de controle interno
dos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios;  Tribunal  de  Contas  da  União;
Associação  dos  Membros  dos  Tribunais  de  Contas  do  Brasil  –  ATRICON;
Instituto Rui Barbosa – IRB; Conselho Federal de Contabilidade; b) Ministério
Público Federal; entre outros. 

Nesse contexto, a alteração ora proposta pelo PLP 257/16 para a redação do
art. 50, § 2º, da LRF amplia significativamente a competência a ser exercida
pela  STN/MF em substituição  ao  conselho  de  gestão  fiscal,  posto  que  lhe
atribui  também  a  edição  de  normas  e  procedimentos  de  gestão  fiscal,  de
aplicação obrigatória pelos entes federados. Ou seja, as discussões atualmente
travadas  no  âmbito  do  GTREL,  com  envolvimento  de  42  entidades
representativas e cujas deliberações têm caráter consultivo, passam a estar
submetidas tão somente à deliberação da STN/MF, com o agravante de serem
impositivas a todas as unidades da Federação.

Essa formatação afasta-se demasiadamente do modelo do conselho de gestão
fiscal  concebido  pela  LRF,  que  prevê  a  participação  de  “representantes  de
todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades
técnicas representativas da sociedade”.



Assim, essa concentração de atribuições no órgão central de contabilidade da
União  não  se  coaduna  com  o  modelo  federativo  brasileiro  e  com  o
disciplinamento trazido pelo art. 67 da LRF, além de prejudicar o estímulo ao
diálogo permanente entre as diversas instituições envolvidas na promoção da
gestão fiscal responsável,  no intuito de buscar continuamente a redução de
divergências de interpretação, a harmonização de conceitos e procedimentos,
a  racionalização  de  custos  nos  entes  da  Federação  e  o  incentivo  à
transparência da gestão e ao controle social, entre outros objetivos. 

Não é demais ressaltar que a iniciativa mais condizente com o espírito da LRF
seria  a  efetiva  implementação do conselho de gestão fiscal,  vez  que já  se
passaram quase dezesseis anos da edição da referida Lei sem a concretização
da norma afeta ao ponto.

Deputado XXX
XX/XX



EMENDA MODIFICATIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e a Lei Complementar nº
101,  de  4  de  maio  de  2000;  e  dá  outras
providências.

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA

Art.  1º  O  Art.  73-D  da  Lei  Complementar  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000,
promovido pelo art.  14 da proposição em epígrafe, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art.  73-D  Os  entes  federativos  que  estiverem  desenquadrados  nos
limites  de  gasto  de  pessoal,  referidos  nos  arts.  19  e  20  da  Lei
Complementar nº 101, de 2000, na primeira apuração dos limites após a
publicação desta Lei Complementar, terão um período de transição de 20
(vinte)  anos para  se enquadrarem,  observada trajetória  de redução do
excedente  da despesa com pessoal  em percentual  da  receita  corrente
líquida à proporção de 1/20 (um vigésimo) a cada exercício.”

JUSTIFICAÇÃO

A emenda tem como objetivo assegurar um período de transição maior
para os entes federativos se adequarem as novas regras trazidas pela lei.

A proposta encontra consonância com o prazo adicional  de até 240
meses para pagamento das dívidas refinanciadas, previsto no art. 1º do próprio
PLP 257/2016.



EMENDA MODIFICATIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e a Lei Complementar nº
101,  de  4  de  maio  de  2000;  e  dá  outras
providências.

Altere-se a redação contida no art. 19 da proposição em epígrafe:

“Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

Passando a ter a seguinte redação: 

“Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de primeiro de janeiro de 2017”.

JUSTIFICAÇÃO

Tendo em vista não haver tempo hábil neste exercício financeiro para
adoção das medidas constantes  do presente  projeto  de  Lei  Complementar,
solicitamos a postergação do início da sua vigência.

Dessa  forma,  de  modo  a  alinhar  a  Proposição  aos  preceitos
orçamentários, clamo aos nobres Pares a aprovação da emenda aditiva.

Deputado XXX
XX/XX



EMENDA MODIFICATIVA Nº

Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016

(Do Deputado XXX e outros)

Estabelece  o  Plano  de  Auxílio  aos
Estados e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e a Lei Complementar nº
101,  de  4  de  maio  de  2000;  e  dá  outras
providências.

Altere-se a redação contida no art. 19 da proposição em epígrafe:

“Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

Passando a ter a seguinte redação: 

“Art. 19. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro do ano subsequente
ao da sua publicação”.

JUSTIFICAÇÃO

Tendo em vista não haver tempo hábil neste exercício financeiro para
adoção das medidas constantes  do presente  projeto  de  Lei  Complementar,
solicitamos a postergação do início da sua vigência.

Dessa  forma,  de  modo  a  alinhar  a  Proposição  aos  preceitos
orçamentários, clamo aos nobres Pares a aprovação da emenda modificativa.

Deputado XXX
XX/XX
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