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São Paulo,5 dejaneiro de 2021

OFICIO GPG n.' 1/2021

Indicação n.' 1.035,de 2020

Senhor Secretário Executivo

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para, em
atenção à Indicação n.' 1.035, de 2020, prestar os devidos esclarecimentos. Eis o teor da

referida indicação:

INDICAÇÃON'1035,DE2020

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do
Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado

de São Paulo, que se digne a determinar providências urgentes e
necessárias visando extinguir o Fundo Especial de Despesa do
Tribunal de Contas do Estado; Fundo Especial de Despesa da Escola

da Defensoria Pública do Estado; Fundo Especial de Despesa da

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e o Fundo Especial de

Despesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
objetivando assim remanejar essas fontes de recursos para criação de

um Fundo Emergencial de (:embate ao Cbrona vírus no âmbito do
Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
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Em momentos de crise nos quais a população é prejudicada e o
Estado, cumprindo com sua função de assegurar a integridade do

povo, precisa arcar com custos, é que percebemos o quão irracionais

são alguns Fundos que diversas instituições possuem inclusive a

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com a atual crise, a

resposta que o Poder Público pode dar é destinar receitas que antes

eram direcionadas para outras áreas e órgãos à saúde e à demais

necessidades advindas do combate ao vírus - pois o problema no

momento se trata de salvar vidas, de garantir o direito mais básico de

qualquer ser humano, e, se formos omissos quanto a isso, não estamos

à altura do cargo que ocupamos enquanto representantes do povo.

Os seguintes Fundos possuem a previsão de arrecadar R$
23,609,596,00 em 2020- segundo dados da Secretaria da Fazenda e

Planejamento(SIAFEM/SP): Fundo Especial de Despesa do Tribunal

de Contas-do-Estado; Fundo Especial-de.Despesa da Escola.da

Defensoria Pública do Estado; Fundo Especial da Procuradoria Geral

do Estado de São Paulo e o Fundo Especial de Despesa da Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo

A vinculação de receita é razoável, pois dificultam que o povo sela

prqudicado em caso de erros de governantes, improbidades

administrativas ou disputas políticas. Além disso, uma economia

minimamente organizada é saudável para o país. Entretanto, não há a

possibilidade de que, em casos de clara crise global, seja possível,

prático e fácil encaminhar verba para destinos mais importantes no

momento, os quais determinam, na realidade, quantos vão viver e o

quanto mitigaremos os efeitos dessa pandemia - os órgãos da saúde

pública

Considerando a urgência e a gravidade do problema, a presente

indicação tem por finalidade solicitar ao Senhor Governador do

Estado para que extinga os citados Fundos e realize o remanelamento

dos recursos para um novo Fundo Emergencial de Combate ao Corona
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Sendo assim, na certeza de merecer a melhor acolhida de Vossa

Excelência, requer-se que determine aos órgãos competentes

providências urgentes e necessárias para resolver o problema.

Sala das Sessões, em 24/03/2020

a) Alessandra Monteiro

A propósito, cumpre-me recordar que, no contexto do

enfrentamento dos efeitos da pandemia da COVID-19 sobre as finanças públicas, o Senhor

Governador do Estado apresentou o Projeto de Lei n.o 529, de 2020, que foi aprovado pela

Assembleia Legislativa e convertido na Lei estadual D.o 17.293, de 15 de outubro de 2020.

O referido diploma normativo, em seus artigos 14 a 20,

previu importantes medidas incidentes sobre o superávit financeiro de autarquias e fundações

governamentais e dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria

Pública(artigos 14 e 15), dispôs sobre a destinação de recursos de fundos especiais do Poder

Executivo(artigos 16 e 17), extinguiu fundos(artigo 18), disciplinou a utilização dos recursos

resultantes(artigo 19) e atribuiu à Corregedoria Geral da Administração a apuração do

descumprimento do quanto previsto nos artigos 14, 16 e 17(artigo 20). Tais previsões tiveram

seu teor complementado pelos artigos 2o e 4o das Disposições Transitórias da lei em questão.

Considerando a sua relevância, peço licença para
transcrever as normas acima referidas

Artigo 14 - O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial

das autarquias, inclusive as de regime especial, e das fundações será

transferido ao final de cada exercício à Conta Unica do Tesouro
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Estadual, sem prquízo do disposto no artigo 76-A do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, para

o pagamento de aposentadorias e pensões do Regime Próprio de
Previdência Social do Estado.

$ 1o- Fica dispensada a deliberação dos órgãos colegiados das
entidades de que trata o "caput" deste artigo, caso existam,

relativamente à transferência determinada por este artigo.

$ 2' - A transferência dos recursos prevista no "caput" deverá ser

realizada em até lO(dez) dias após a publicação do Balanço Geral do

Estado.

$ 3o - O disposto neste artigo não se aplica às Universidades Públicas

Estaduais e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

FAPESP.

$ 4'- O disposto neste artigo não se aplica à Caixa Beneficente da
Polícia Militar - CBPM

Artigo 15 - O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial

dos recursos previstos no artigo 168 da Constituição Federal será

transferido à Conta Unida do Tesouro Estadual, para o pagamento de

aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência Social do

Estado.

Parágrafo único - A critério dos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, a

transferência prevista no "caput" poderá ser substituída pela

compensação do superávit financeiro com duodécimos do exercício

seguinte àquele em que se observar o referido superávit

Artigo 16 - Todos os fundos especiais de despesa e fundos especiais

de financiamento e investimento do Poder Executivo poderão destinar

as receitas arrecadadas, sem prejuízo das destinações estabelecidas nas

respectivas leis de instituição, para despesas de qualquer natureza

relacionadas com o Poder, órgão ou entidade responsável por sua

gestão, inclusive despesas de pessoal e encargos sociais.

$ 1o- O disposto no "caput" não se aplica ao montante das receitas

vinculadas cuja destinação legal esteja prevista na Constituição
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Federal, Constituição Estadual ou legislação federal, permitida a

aplicação dos demais recursos do fundo na forma prevista neste artigo.

$ 2o - Fica dispensada a deliberação dos órgãos colegiados dos fundos

de que trata o "caput" deste artigo, caso existam, relativamente à

destinação autorizada por este artigo.

Artigo 17 - O superávit financeiro apurado em balanço ao final de
cada exercício dos fundos do Poder Executivo será transferido à Conta

Unida do Tesouro Estadual para o pagamento de aposentadorias e

pensões do Regime Próprio de Previdência Social do Estado

$ 1o - A transferência dos recursos prevista no "capot" deverá ser

realizada em até lO(dez) dias após a publicação do Balanço Geral do

Estado.

$ 2o - O disposto no "capot" não se aplica ao montante das receitas

vinculadas cuja destinação legal esteja prevista na Constituição

Federal, Constituição Estadual ou.legislação federal, permitida a

transferência dos demais recursos do fundo na forma prevista neste

artigo.

$ 3'- Fica dispensada a deliberação dos órgãos colegiados dos fundos

de que trata o "caput'' deste artigo, caso existam, relativamente à

transferência determinada por este artigo.

$ 4o- O disposto neste artigo não se aplica ao Fundo Especial de

Despesa da Polícia Militar do Estado de São Paulo - FEPOM e ao

Fundo Estadual de Segurança Contra Incêndios e Emergências
FESIE.

Artigo 18 - Ficam extintos os seguintes fundos:

1 - Fundo Especial de Despesa - Conjunto Hospitalar de Sorocaba,

ratificado pela Lei Do 7.001, de 27 de dezembro de 1990;

11 - Fundo Especial de Despesa - Hospital Santa Tereza de Ribeirão

Preto, ratificado pela Lei Do 7.001, de 27 de dezembro de 1990;

111 - Fundo Especial de Despesa - Centro de Atenção Psiquiátrico

;Arquiteto Januário José Exemplari", ratificado pela Lei n' 7.001, de

27 de dezembro de 1990;

Rua Pamplona, 227 - 17' andar - São Paulo -- SP
CEP 01405-902 -- Fone (1 1) 3372-6404

www.pge.sp.gov.br



PROCURADORIAGERALDOESTADO
GABINETEDOPROCURADORGERAL

fls.6

IV - Fundo Especial de Despesa - Centro de Atenção Integral à Saúde

de Santa Rata do Passa Quatro, ratificado pela Lei oo 7.001, de 27 de

dezembro de 1990;

V - Fundo Especial de Despesa do Centro Atenção Integral Saúde

Clemente Ferreira", previsto na Lei n' 5.224, de 13 de janeiro de

1959;

VI - Fundo Especial de Despesa - Centro de Atenção Integral Saúde

Mental Philippe Pinel, ratificado pelaLei Do 7.001, de 27 de
dezembro de 1990:

Vll Fundo Especial de Despesa - Coordenadoria de Operações,

vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Económico, ratificado

pela Lei Ro 7.001, de 27 de dezembro de 1990;

Vlll - Fundo Especial de Despesa - Departamento de Administração

da Secretaria de Cultura, criado pela Lei n' l0.704, de 28 de dezembro

de 2000, com vinculação alterada pelo Decreto Do 55.403, de 8 de
fevereiro de 2010:

IX - Fundo Especial de Custeio de Perícias FEP criado pela Lei n'

16.428, de 29 de maio de 2017

X - Fundo Especial de Despesa - Gabinete do Secretário de

Desenvolvimento Social, ratificado pela Lei Do 7.001, de 27 de

dezembro de 1990, criado pelo Decreto n' 28.081, de 7 de janeiro de

1988:

XI - Fundo Especial de Despesa - Gabinete do Secretário de Esportes,

ratificado pela Lei Do 7.001, de 27 de dezembro de 1990;

Xll - Fundo Especial de Despesa Gabinete do Secretário(antigo

Turismo), ratificado pela Lei n' 7.001, de 27 de dezembro de 1990;

Xlll - Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Social

FIDES, criado pela Lei no 9.363, de 23 de julho de 1996;

XIV - Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Económico -

FIDEC, criado pela Lei no 9.363, de 23 de julho de 1996.

$ 1o - O superávit financeiro apurado no balanço de encerramento do

fundo será transferido à Conta Única do Tesouro Estadual com livre

destinação

$ 2' - As receitas vinculadas dos fundos extintos cuja destinação legal

esteja prevista na Constituição Federal, Constituição Estadual ou
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legislação federal serão controladas por meio de classificação

orçamentária que evidencia a fonte e a destinação do recurso.

$ 3o- Fica dispensada a deliberação dos órgãos colegiados dos fundos

de que trata o "caput" deste artigo, caso existam, relativamente à

transferência determinada no $ 1o deste artigo.

Artigo 19 - Os recursos decorrentes do disposto nesta Seção poderão

ser utilizados para as despesas autorizadas na Lei Orçamentária Anual

ou para abertura de créditos suplementares, especiais

extraordinários, permitidos a transposição, o remanejamento

transferência.

Artigo 20 - O descumprimento do disposto nos artigos 14, 16 e 17 será

apurado pela Corregedoria Geral da Administração

[...]

Artigo 2' - A transferência dos recursos previstos nos artigos 14 e 17:

no valor equivalente ao apurado no balanço patrimonial de 2019:

deverá ser realizada em até lO(dez) dias após a publicação desta lei

observado o disposto no artigo 20.

[...]

Artigo 4o - O montante equivalente ao superávit financeiro apurado ao

final do exercício de 2019 dos fundos dos Poderes Legislativo e

Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e

Defensoria Pública poderá ser utilizado para aplicação nas finalidades

previstas no "caput" do artigo 1 6 desta lei:

Cabe acrescentar que, pelo Decreto estadual n.' 65.350, de

9 de dezembro de 2020, foi regulamentada "a transferência de recursos de que tratam os
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artigos 14, 15 e 17, bem como o artigo 2' das disposições transitórias, todos da Lei n.' 17.293

de 15 de outubro de 2020".

Por meio de tais medidas -- que foram adotadas em

acréscimo às previsões da Lei Complementar federal n.' 173, de 27 de maio de 2020, e a

outras providências de ajuste fiscal --, o Estado de São Paulo está conseguindo dar
atendimento às despesas públicas decorrentes da pandemia da COVID-19 sem prejudicar o

funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços aos cidadãos. Além disso,

foi possível conservar a existência dos fundos especiais de despesas mencionados pela

indicação parlamentar em exame, que apresentam marcante importância na realização das

finalidades institucionais dos órgãos a que estão vinculados.

Especificamente no que tange ao Fundo Especial de

Despesa da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, registro que se trata de fundo

composto por honorários advocatícios de sucumbência e, portanto, sua disciplina encontra

amparo em legislação federal, quais sejam, o Código de Processo Civil e a Lei federal no

8906/1994, o que realça a importância supra mencionada:

Art. 85, CPC

$19 -- Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência

nos termos da lei.

Art. 23, EOAB -- Os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este

direito autónomo para executar a sentença nesta parte, podendo

requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu

favor.

Tal relevância foi recentemente reafirmada pelo Supremo

Tribunal Federal na ADI 6053, na qual se consolidou a constitucionalidade dos acima citados

artigo 85, parágrafo 19, do Código de Processo Civil, e artigo 23, do Estatuto da Ordem dos
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Advogados do Brasil, assentando expressamente que esta verba tem natureza particular e é de

titularidade exclusiva do advogado.

Este entendimento apenas reitera o já conhecido

posicionamento da e. Corte Suprema de que os honorários advocatícios, além de serem de

titularidade do advogado, possuem natureza alimentar, conforme disposto na Súmula
Vinculante Do 47.

Sendo essas as infomlações que a mim competia prestar,

valho-me da oportunidade para externar a Vossa Senhoria, em reiteração, meus protestos de

estima e consideração.

#
MARIA LI

PROCU: RAGE:
CORONA

»RESTADO

Excelentíssimo Senhor

ANTON10 CARLOS RIZEQUE MALUFE
MD. Secretário Executivo respondendo pelo expediente da Casa Civil

Avenida Morumbi, B.o 4500, 1' andar - CEP: 05650-905

São Paulo - SP
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