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AUTOR: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE LEI
16/03/2020

Dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores
oriundos de ilícitos penais de que trata a Lei Federal nº
9.613, de março de 1998, em favor dos órgãos vinculados à 

 Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado
do Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1º – Os bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais de que trata a Lei Federal nº 9.613, de 3
de março de 1998, serão destinados, após a sentença penal condenatória que decreta o perdimento
transitar em julgado, aos seguintes órgãos vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
do Estado do Ceará:

I – Polícia Militar do Ceará (PMCE);

II – Superintendência da Polícia Civil (PCCE);

III – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE);

IV – Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce);

V – Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE);

VI – Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Estado do Ceará (Supesp);

Art. 2º – A destinação a que se refere o caput do artigo anterior visa, preferencialmente, ao
aprimoramento da atuação dos órgãos vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do
Estado do Ceará encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes
previstos na Lei Federal citada nesta lei, conforme determina seu §1º, art. 7º, e obedecerá a critérios de
defasagem de pessoal, infraestrutura e equipamentos.

Art. 3º – Os bens, direitos e valores de que trata esta lei serão destinados, prioritariamente, a
infraestrutura, a reestruturação, a aquisição de equipamentos de tecnologia, a capacitação de agentes e
autoridades, dos órgãos de segurança pública.

1 de 25



Art. 4º – Anualmente será encaminhado relatório à Comissão de Defesa Social da Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará constando o relatório de bens, direitos e valores destinados no ano anterior à
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará através desta lei.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

André Fernandes

Deputado Estadual

 

JUSTIFICATIVA

 

A presente proposição tem por escopo estabelecer a destinação dos bens, direitos e valores oriundos de
ilícitos penais relacionados à Lei Federal nº 9.613, de 1998, aos órgãos vinculados à Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, após o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória que determinar o perdimento de bens pela prática dos crimes previstos na supracitada Lei
Federal.

No Ceará, os órgãos vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e
que serão beneficiados com a aprovação da presente lei, encontram-se previstos no art. 26 da lei estadual
nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, senão vejamos:

Art.26. O Sistema de Segurança Pública e Defesa Social é assim constituído:

I - Superintendência da Polícia Civil;

II - Organizações Militares:

a) Polícia Militar;

b) Corpo de Bombeiros Militar;

III - Perícia Forense do Estado do Ceará;

IV - Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará;

V - Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública.

Com a medida busca-se cumprir a meta em comum dos Estados federados em regulamentar a destinação
de ativos provenientes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores de origem ilícita tipificada na
Lei Federal de Lavagem de dinheiro.

A matéria também, dá concretude aos princípios constitucionais da eficiência e economicidade ao
pretender destinar os recursos de origem ilícita, após o decreto de perdimento em sentença judicial
transitada em julgado, buscando inovar no aprimoramento e no aproveitamento de ativos provenientes da
criminalidade para o Estado, e por consequência desestimular a prática criminosa.

Vale destacar que a presente matéria foi outorgada à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar
concorrentemente, pois diz respeito a direito financeiro, nos termos do art. 24, inc. I, da Constituição
Federal, senão vejamos:
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

Assim, a destinação de bens e valores que ingressem no patrimônio estadual em razão de sentença
condenatória pela prática de um ou mais delitos previstos na Lei Federal de Lavagem de Dinheiro – Lei
nº 9.613, de 1998, é matéria de Direito Financeiro.

Ainda, consigne-se que o art.7º, inciso I, §1º da referida Lei Federal reafirma a competência legislativa
estadual para disciplinar a matéria, ao estabelecer como efeito da condenação judicial pela prática dos
delitos nela previstos a perda, em favor do Estado, nos casos de competência da Justiça Estadual, de todos
os bens, direitos e valores relacionados direta e indiretamente à prática dos crimes nela previstos e, em
seguida, ao outorgar ao Estado a faculdade de regulamentar a destinação destes bens, assegurando a
preferência de destinação aos órgãos encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do
julgamento desses crimes.

Portanto, ante ao evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
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PROJETO DE LEI Nº 00065/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES.    

MATÉRIA: DISPÕE SOBRE A DESTINAÇÃO DE BENS, DIREITOS E
VALORES ORIUNDOS DE ILÍCITOS PENAIS DE QUE TRATA A LEI

 FEDERAL Nº 9.613, DE MARÇO DE 1998, EM FAVOR DOS ÓRGÃOS
VINCULADOS À SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA

 SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ.

PARECER TÉCNICO JURÍDICO

Submete-se à apreciação da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com fulcro no
ato normativo 200/96, art. 1º, inciso V, com o escopo de análise e emissão de parecer técnico quanto à
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade, o Projeto de Lei nº 00065/2020, de
autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado André Fernandes, que na Ementa assim preceitua: DISPÕE
SOBRE A DESTINAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES ORIUNDOS DE ILÍCITOS
PENAIS DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 9.613, DE MARÇO DE 1998, EM FAVOR DOS
ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
DO ESTADO DO CEARÁ.

- I -

DO PROJETO

Trata-se de proposição originária do gabinete do Deputado André Fernandes, que assim dispõe:

Art. 1º – Os bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais de que trata a Lei
Federal nº 9.613, de 3 de março de 1998, serão destinados, após a sentença penal
condenatória que decreta o perdimento transitar em julgado, aos seguintes órgãos
vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará:

I – Polícia Militar do Ceará (PMCE);

II – Superintendência da Polícia Civil (PCCE);
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III – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE);

IV – Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce);

V – Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE);

VI – Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Estado
do Ceará (Supesp);

Art. 2º – A destinação a que se refere o caput do artigo anterior visa,
preferencialmente, ao aprimoramento da atuação dos órgãos vinculados à
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará encarregados
da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos na
Lei Federal citada nesta lei, conforme determina seu §1º, art. 7º, e obedecerá a
critérios de defasagem de pessoal, infraestrutura e equipamentos.

Art. 3º – Os bens, direitos e valores de que trata esta lei serão destinados,
prioritariamente, a infraestrutura, a reestruturação, a aquisição de equipamentos
de tecnologia, a capacitação de agentes e autoridades, dos órgãos de segurança
pública.

Art. 4º – Anualmente será encaminhado relatório à Comissão de Defesa Social da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará constando o relatório de bens, direitos
e valores destinados no ano anterior à Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social do Estado do Ceará através desta lei.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Em sede de justificativa e exposição de motivos, especifica que:

A presente proposição tem por escopo estabelecer a destinação dos bens, direitos
e valores oriundos de ilícitos penais relacionados à Lei Federal nº 9.613, de 1998,
aos órgãos vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do
Estado do Ceará, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que
determinar o perdimento de bens pela prática dos crimes previstos na supracitada
Lei Federal.

No Ceará, os órgãos vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
do Estado do Ceará e que serão beneficiados com a aprovação da presente lei,
encontram-se previstos no art. 26 da lei estadual nº 16.710, de 21 de dezembro de
2018, senão vejamos:

Art. 26. O Sistema de Segurança Pública e Defesa Social é assim constituído:

I - Superintendência da Polícia Civil;

II - Organizações Militares:

a) Polícia Militar;

b) Corpo de Bombeiros Militar;

III - Perícia Forense do Estado do Ceará;

IV - Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará;

V - Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública.
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Com a medida busca-se cumprir a meta em comum dos Estados federados em
regulamentar a destinação de ativos provenientes de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores de origem ilícita tipificada na Lei Federal de Lavagem de
dinheiro.

A matéria também, dá concretude aos princípios constitucionais da eficiência e
economicidade ao pretender destinar os recursos de origem ilícita, após o decreto
de perdimento em sentença judicial transitada em julgado, buscando inovar no
aprimoramento e no aproveitamento de ativos provenientes da criminalidade para
o Estado, e por consequência desestimular a prática criminosa.

Vale destacar que a presente matéria foi outorgada à União, aos Estados e ao
Distrito Federal para legislar concorrentemente, pois diz respeito a direito
financeiro, nos termos do art. 24, inc. I, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

Assim, a destinação de bens e valores que ingressem no patrimônio estadual em
razão de sentença condenatória pela prática de um ou mais delitos previstos na Lei
Federal de Lavagem de Dinheiro – Lei nº 9.613, de 1998, é matéria de Direito
Financeiro.

Ainda, consigne-se que o art.7º, inciso I, §1º da referida Lei Federal reafirma a
competência legislativa estadual para disciplinar a matéria, ao estabelecer como
efeito da condenação judicial pela prática dos delitos nela previstos a perda, em
favor do Estado, nos casos de competência da Justiça Estadual, de todos os bens,
direitos e valores relacionados direta e indiretamente à prática dos crimes nela
previstos e, em seguida, ao outorgar ao Estado a faculdade de regulamentar a
destinação destes bens, assegurando a preferência de destinação aos órgãos
encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento desses
crimes.

Portanto, ante ao evidente interesse público da matéria e, principalmente, em
razão da importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres
pares para a aprovação da presente propositura.

Encaminhada referida proposição legislativa em pauta à consultoria técnica, observa-se seu relevante
interesse público ao objetivar, mormente, estabelecer regras de destinação de bens, direitos e valores
oriundos de ilícitos penais relacionados à Lei Federal nº 9.613/98 (crimes de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores, dentre outros), aos órgãos vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social do Estado do Ceará, conforme textualizado em sede de justificativa e da leitura dos artigos 1º, 2º e
3º. 

Designada para análise e emissão de Parecer Jurídico, cabe a esta Procuradoria especializada
manifestar-se quanto à constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei, atentando-se para o seu
cabimento à luz do arcabouço formado pelas Constituições Federal e Estadual, com observância nos
entendimentos jurisprudenciais consolidados pelos nossos egrégios tribunais.

É o relatório. Opina-se.

- II -

DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E DA INICIATIVA DE LEIS.

8 de 25



Nossa Constituição Federal/88 estabelece diferentes autonomias no seu texto que variam bastante na sua
amplitude. Desta forma, encontra-se as autonomias políticas que caracterizam um federalismo de três
níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o Distrito Federal, mantida a
autonomia política dos Estados Membros.

Nesse contexto, a , com fulcro no seu artigo 18[1], transcreve que os entes federadosLex Fundamentalis
possuem sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, recebendo no nível
municipal e distrital o nome de leis orgânicas.

E é justamente na CF/88 onde exsurgem enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos
Estados os poderes remanescentes. É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que
não lhes sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (Artigo
23[2]); assim como a competência concorrente, citada no Artigo 24[3] e a competência exclusiva referida
no Artigo 25[4], parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal.

Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em seu território as competências que, explícita
ou implicitamente,  não lhes sejam vedadas pela Carta Magna Federal (CF/88, art. 25[5],  e §1º)caput ,

 , tendo em vista que organizam-se e regem-se pelasobservados determinados princípios constitucionais
Constituições e leis que adotarem, conforme alhures dito.  

Outrossim, a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo das
formas, estatui em seu artigo 14[6], incisos I e IV, que o Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito
público interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados, entretanto, os princípios em respeito à Constituição
Federal, à unidade da Federação, à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência, à moralidade
e à probidade administrativa, respectivamente.

Ademais, no âmbito legislativo, cumpre destacar que a iniciativa de Leis encontra guarida no art. 61[7] da
Constituição Federal, nos artigos 58[8], inciso III e 60[9], inciso I, ambos da Constituição do Estado do
Ceará, assim como nos artigos 196[10], inciso II, alínea “b” e 206[11], inciso II, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 e posteriores atualizações),
cabendo aos Nobres Deputados a elaboração de leis ordinárias com respaldo regimental, devendo, 

 o processo legislativo observar, sob pena de flagrante vício inconstitucional, as leis eentretanto,
princípios elencados na referida Carta Magna Federal.

Finalizadas essas considerações acerca de federação e competências legislativas, lembra-se, com o devido
respeito, que se pretende mostrar que é a Constituição Federal que determina qual das pessoas políticas
fará o quê, , incluindo-se, igualmente, as normas fixadas pelanão podendo uma invadir a seara da outra
Constituição Política Estadual e demais regulamentos aplicáveis. Portanto, a repartição de competências
entre os diferentes níveis de governo é um dos elementos da autonomia dos entes federativos.

Transcritas referidas exposições jurídicas, passa-se a análise da propositura sob os seus aspectos legais.

- III -

DO PARECER - CONSIDERAÇÕES COM PERTINÊNCIA TEMÁTICA AO PROJETO.

 

Em relação à competência legislativa , cabe destacar que a capacidade de autoadministraçãosob exame
decorre das normas que distribuem as competências entre União, Estados e Municípios, ou seja, o
processo legislativo  , decorrente de tais competências deverá observar sob pena de flagrante vício

, ‘ ’.inconstitucional as leis e princípios elencados na referida Carta Magna Federal
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Em sendo assim, analisando os dispositivos da presente proposta normativa, vê-se que determinam suas
disposições critérios e cumprimentos de normas referentes a destinação de bens, direitos e valores
arregimentados pelas práticas dos ilícitos penais previstos na Lei Federal nº 9.613/1998, 

 aos órgãos vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estadopreferencialmente,
do Ceará (art. 1º e 2º deste PL), após sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
decretada em favor do Estado.

Ao pretender dar materialidade aos princípios constitucionais da eficiência e economicidade, quando visa
na destinação de recursos decorrentes do perdimento judicial de bens e valores em razão de sentença
penal condenatória pela prática de delitos previstos na lei federal, o Parlamentar acaba por dispor sobre
Direito Financeiro, matéria de , em clara repartição vertical decompetência legislativa concorrente
atribuição na qual  e aos compete à União o estabelecimento de normas gerais Estados o exercício de

, adaptando-as às suas peculiaridades (competência complementar, que acomplementar essas normas
Constituição incorretamente chama de ‘suplementar’), conforme disposição do art. 24[12], inciso I, §§1º
e 2º da Constituição Federal.

No campo da legislação concorrente, deve-se reconhecer que são relativamente indeterminados os
conceitos de norma geral e especial, o que torna, por vezes, difícil a tarefa de delimitar com clareza os
âmbitos de atuações das leis federal e estadual. Contudo, é incontroverso que a superveniência da lex
federal sobre normas gerais, , ou seja, asuspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário
capacidade legiferante dos Estados, nessa seara, não é ampla e ilimitada, não podendo a norma estadual 

, sob pena de ofensa ao princípio federativo.ampliá-la, restringi-la ou contrariá-la

Outrossim, nossa Carta Magna maior estabeleceu uma competência concorrente não cumulativa, na qual
há expressa delimitação dos modos de atuação de cada ente federativo, os quais não se sobrepõem.
Compete à União editar as normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos estados contrariar ou substituir o

 (art. 24, § 2º). Se, por um lado, a norma geral nãoque definido em norma geral, mas sim o suplementar
pode impedir o exercício da competência estadual de suplementar as matérias arroladas no art. 24, por
outro, não se pode admitir que a legislação estadual possa adentrar a competência da União e disciplinar a

, desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejadomatéria de forma contrária à norma geral federal
pela Constituição Federal. A inobservância dos limites constitucionais impostos ao exercício da
competência concorrente implica a inconstitucionalidade formal da lei.

Nesse contexto, embora louvável a intenção do insigne Deputado, um dos principais fatores limitadores
da legislação estadual ora analisada encontra-se no fato de que a União, consubstanciada na competência
legislativa, editou a Lei Federal nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de
‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para
os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras
providências.

Esta, ao dispor sobre normas gerais acerca da matéria, como efeito da condenação judicial pela prática
dos delitos nela descritos, outorgou aos Estados a faculdade de regulamentar a sua forma de destinação,
assegurando, noutra senda, a sua utilização pelos órgãos encarregados da prevenção, do combate, da ação
penal e do julgamento dos crimes previstos na legislação (incluído pela Lei nº 12.683, de 2012),
conforme dispõe o art. 7º, §1º:

Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:

I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da
Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou
indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles
utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé; 

II - a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de
diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas
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jurídicas referidas no art. 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade
aplicada.

§ 1º. A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão
a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido
declarada, assegurada, quanto aos processos de competência da Justiça
Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do
combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta Lei, e,
quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos

.             órgãos locais com idêntica função

§ 2º. Os instrumentos do crime sem valor econômico cuja perda em favor da
União ou do Estado for decretada serão inutilizados ou doados a museu criminal
ou a entidade pública, se houver interesse na sua conservação. (Grifado)             

Nota-se que o diploma da norma é claro ao dispor que, a União e os Estados, no âmbito de suas
competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido
declarada, , quanto aos processos de competência da Justiça Federal,  pelosassegurada a sua utilização
órgãos federais encarregados da  (ex.: Conselho de Controle de Atividades Financeira –prevenção
COAF), do  (ex.: Polícia Federal do Brasil - PF), da  (ex.: Ministério Público Federalcombate ação penal
– MPF) e do  (ex.: Varas Especializadas da Justiça Federal) dos crimes previstos nesta Lei, e,julgamento
quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica

.função

Ocorre que a lex estadual, indubitavelmente, ao objetivar a  de bens, direitos e valoresdestinação
arregimentados,  aos órgãos vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesapreferencialmente,
Social do Estado do Ceará, na forma disposta em seus artigos 1º e 2º, acaba por apresentar critérios outros
à legislação federal, culminando por excluir do rol de “beneficiários” com os perdimentos àqueles órgãos
estaduais  encarregados pela , em claraefetivamente prevenção, combate, ação penal e julgamento
divergência ao texto da norma federal, substituindo-o por outra disciplina, configurando uma transgressão
direta ao modelo constitucional de repartição de competência legislativa.

Nesse ínterim, a legislação estadual não abrangerá órgãos locais com idêntica função e encarregados da
prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos na norma federal, tais como:
(i) o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que através do Núcleo de Investigação Criminal
(NUINC), é o órgão encarregado pela ; (ii) o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE),ação penal
que através de suas varas especializadas em crimes de lavagem de dinheiro, é o órgão responsável pelo 

; dentre outros.julgamento

Ademais, em que pese o elogiável desígnio almejado com a destinação de bens, direitos e valores àqueles
órgãos que  com os ilícitos penais de que trata a legislação federal, quaisnão possuem qualquer relação
sejam, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e a Academia Estadual de Segurança
Pública do Ceará (Aesp/CE), igualmente tornar-se-á inconstitucional por desobedecer o parâmetro da lei
geral.

Nesse caso, não há norma suplementar, mas norma contrária/substitutiva à lei geral, em detrimento da
competência legislativa da União.

Evidente, pois, incompatibilidade entre as legislações, havendo probabilidade jurídica de a norma
estadual ser considerada inconstitucional, em razão de extrapolar os limites da competência concorrente
de forma suplementar dispostas na Carta Magna Federal/88, por ,  de certa forma modificar estreitar e

 do texto disposto na Lei nº 9.613/98.divergir

Nestes termos, o ilustre doutrinador Paulo Bonavides[13], com a habitual clareza, em sua obra aduz que:
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O órgão legislativo, ao derivar da Constituição sua competência, não pode
obviamente introduzir no sistema jurídico leis contrárias às disposições

: constitucionais essas leis se reputariam nulas, inaplicáveis, sem validade,
. Até aqui há entendimentoinconsistentes com a ordem jurídica estabelecida

pacífico. As dificuldades principiam porém quando se trata de alcançar os meios
com que expungir do sistema normativo as leis inconstitucionais. (Grifo
inexistente no original)

O Supremo Tribunal Federal (STF), por diversas vezes, vem reafirmando a ocorrência de vício formal de
inconstitucionalidade de normas estaduais que exorbitem da competência concorrente para legislar, não
configurando, , uma relação de caráter suplementar e sim uma intersecção entre a lei federal e ain casu
norma sob análise, ou seja, o salutar interesse defendido pela propositura – a destinação dos bens, direitos
e valores aos órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social -, acaba por extrapolar
norma federal por modificar e divergir do texto maior, circunstância esta que, como se sabe, implica
indevida sobreposição ao campo de competência da União e incorre em inconstitucionalidade formal, por
editar norma geral.

Nesse sentido, são os julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) que tratam da sobreposição ao campo
da competência da União:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUA MINERAL. LEI MUNICIPAL. PROTEÇÃO
E DEFESA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INTERESSE
LOCAL. EXISTÊNCIA DE LEI DE ÂMBITO NACIONAL SOBRE O

 1. AMESMO TEMA. CONTRARIEDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei Municipal n. 8.640/00, ao proibir a circulação de água mineral com teor de
flúor acima de 0, 9 mg/l, pretendeu disciplinar sobre a proteção e defesa da saúde
pública, competência legislativa concorrente, nos termos do disposto no art. 24,
XII, da Constituição do Brasil. 2. É inconstitucional lei municipal que, na
competência legislativa concorrente, utilize-se do argumento do interesse
local para restringir ou ampliar as determinações contidas em texto

. Agravo regimental a que se nega provimento.normativo de âmbito nacional
(RE 596.489-AgR/RS, rel. Min. Eros Grau, DJe 20.11.2009, 2ª Turma da Corte)
(Grifo inexistente no original)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 14.861/05, DO
ESTADO DO PARANÁ. INFORMAÇÃO QUANTO À PRESENÇA DE
ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS EM ALIMENTOS E
INGREDIENTES ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO
E ANIMAL. LEI FEDERAL 11.105/05 E DECRETOS 4.680/03 E 5.591/05.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE PARA DISPOR SOBRE
PRODUÇÃO, CONSUMO E PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE. ART. 24, V
E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTABELECIMENTO DE
NORMAS GERAIS PELA UNIÃO E COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR

. 1. Preliminar de ofensa reflexa afastada, uma vez que aDOS ESTADOS
despeito da constatação, pelo Tribunal, da existência de normas federais tratando
da mesma temática, está o exame na ação adstrito à eventual e direta ofensa, pela
lei atacada, das regras constitucionais de repartição da competência legislativa.
Precedente: ADI 2.535-MC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 21.11.03. 2. Seja
dispondo sobre consumo (CF, art. 24, V), seja sobre proteção e defesa da saúde
(CF, art. 24, XII), busca o Diploma estadual impugnado inaugurar
regulamentação paralela e explicitamente contraposta à legislação federal vigente.
3. Ocorrência de substituição – e não suplementação – das regras que cuidam das
exigências, procedimentos e penalidades relativos à rotulagem informativa de
produtos transgênicos por norma estadual que dispôs sobre o tema de maneira
igualmente abrangente. Extrapolação, pelo legislador estadual, da autorização
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constitucional voltada para o preenchimento de lacunas acaso verificadas na
legislação federal. Precedente: ADI 3.035, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.10.05.
4. Declaração de inconstitucionalidade conseqüencial ou por arrastamento de
decreto regulamentar superveniente em razão da relação de dependência entre sua
validade e a legitimidade constitucional da lei objeto da ação. Precedentes: ADI
437-QO, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.02.93 e ADI 173- MC, rel. Min. Moreira
Alves, DJ 27.04.90. 5. Ação direta cujo pedido formulado se julga procedente.

[...]

No presente caso, da mesma forma, pretende-se a substituição – e não a
suplementação – das regras federais que cuidam das exigências,
procedimentos e penalidades relativos à rotulagem informativa de produtos
transgênicos por norma estadual que dispõe sobre o tema de forma
igualmente abrangente. O legislador local extrapolou a autorização
constitucional que, na sistemática da competência concorrente, objetiva o
preenchimento de lacunas acaso verificadas na legislação federal. (ADI 3.645,
Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. em 31.05.2006, DJ 01.09.2006) (Grifo
inexistente no original)

Obstante estar formalmente viciada, por não constituir reciprocidade com a norma federal e por não ser
considerada, tão somente, ajuste às peculiaridades e interesses locais; inconcebível se torna incluir novos
critérios de destinações dos perdimentos advindos dos crimes de lavagem de dinheiro e afins,
dissemelhado aquém dos limites já definidos pela legislação federal, estando patente a extrapolação
legislativa concorrente.

Portanto, conclui-se que que para a correta preservação do princípio do federalismo e consequente
constitucionalidade da lei estadual, ,é mister sua compatibilidade com as normas editadas pela União
não podendo, na esfera da competência comum ou concorrente, utilizar-se de tais argumentos para
restringir ou ampliar as determinações contidas em regramento em âmbito nacional, sob pena de ser
declarada inconstitucional por vício de competência.

- V -

DA CONCLUSÃO.

Ocupando a Constituição o topo da hierarquia do sistema normativo, é nela que o legislador encontrará a
forma de elaboração legislativa e o seu conteúdo. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao
processo legislativo, mais especificamente, inobservando aquele que detinha o poder de iniciativa
legislativa para determinado assunto, apresenta vício de inconstitucionalidade.  

Postas tais considerações, conclui-se pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade quanto da
propositura do Projeto de Lei supra abordado, ocasião em que opina-se pelo PARECER CONTRÁRIO
à sua regular tramitação, visto que (i) redunda em inadmissibilidade jurídica em colisão com linhas
mestras constitucionais; (ii) em razão de extrapolar os limites da competência concorrente de forma
suplementar dispostas na Carta Magna Federal/88, por , modificar estreitar e de certa forma divergir
do texto disposto na Lei nº 9.613/98; e, por fim, (iii) pela ocorrência de vício formal de
inconstitucionalidade, por exorbitar da competência concorrente para legislar, não estando configurada a
relação de caráter suplementar e sim uma intersecção entre a lei federal e a  estadual analisada.lex

É o parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.
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  (Página de assinatura do Parecer Jurídico referente ao Projeto de Lei nº 00065/2020, de autoria do
Deputado Andre Fernandes, contendo 09 laudas).

 

[1] Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

 

[2] Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (...)

 

[3] Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)

 

[4] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado,
na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.            

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

 

[5] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. (...).

 

[6] Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em seu território as
competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal,
observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação.

(...)
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IV – respeito à legalidade, impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à eficiência e à probidade
administrativa. (...).

 

[7] Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos,
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. (...).

 

[8] Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

III – leis ordinárias; (...).

 

[9] Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I-aos Deputados Estaduais; (...).

 

[10] Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

II – projeto:

(...)

b) de lei ordinária; (...).

 

[11] Art. 206. A Assembléia exerce a sua função legislativa, além da proposta de emenda à Constituição
Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência do Poder legislativo, com a sanção do
Governador do Estado. (...).

 

[12] Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;          

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais.           

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos
Estados.
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[13] BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 32.ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 304.

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PL 65/20 - ENCAMINHAMENTO À PROCURADORIA GERAL.

  Autor:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Usuário assinador:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Data da criação:  20/07/2020 14:48:47  Data da assinatura:  20/07/2020 14:48:55

CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
20/07/2020

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO
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  Autor:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Usuário assinador:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Data da criação:  20/07/2020 18:28:00  Data da assinatura:  20/07/2020 18:28:08

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
20/07/2020

De acordo com o parecer.

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA CCJR

  Autor:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  28/07/2020 16:25:51  Data da assinatura:  28/07/2020 16:32:16

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
28/07/2020
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Salmito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82.  O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

                  Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER

  Autor:  99854 - DEPUTADO SALMITO

  Usuário assinador:  99854 - DEPUTADO SALMITO

  Data da criação:  30/07/2020 12:06:29  Data da assinatura:  30/07/2020 12:07:06

GABINETE DO DEPUTADO SALMITO

PARECER
30/07/2020

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 065/2020

 

DISPÕE SOBRE A DESTINAÇÃO DE BENS, DIREITOS E
VALORES ORIUNDOS DE ILÍCITOS PENAIS DE QUE
TRATA A LEI FEDERAL Nº 9.613, DE MARÇO DE 1998,
EM FAVOR DOS ÓRGÃO VINCULADOS À
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ.

Autor: Deputado André Fernandes.

 

I – RELATÓRIO

               

Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 065/2020, de autoria do nobre Deputado Estadual André
Fernandes, que “dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais de que
trata a Lei Federal nº 9.613, de março de 1998, em favor dos órgãos vinculados à Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social do Estado do Ceará”.

É o relatório.

           

II – ANÁLISE

 

Cumpre-nos salientar que neste momento do processo legislativo a análise é estritamente de legalidade,
constitucionalidade e admissibilidade da matéria, não sendo oportuna a análise de mérito.

No que diz respeito a competência legislativa, devemos esclarecer que os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, e, nessas circunstâncias, o Estado do Ceará exerce, em
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seu território, as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Constituição
, como podemos depreender da análise do art. 25,  e §1 , da Constituição Federal.Federal caput o

O tema tratado pelo Projeto de Lei em análise diz respeito ao direito financeiro e, portanto, de
competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso I, da
Constituição Federal. É importante destacar que na competência concorrente, cabe à União a tarefa de
legislar sobre as normas gerais, não impedindo que os Estados legislem de modo suplementar, nos termos
do Art. 24, §2º,   in verbis:

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

( . . . )
§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais
não exclui a competência suplementar dos Estados.

 

No entanto, não se pode, no exercício da suplementação, a norma estadual ampliar, restringir ou
contrariar a lei federal, sob pena de ofensa ao princípio federativo. É imperioso observar, portanto, os
limites da Lei Federal.

Cabe transcrever o que diz o art. 7º, inciso I, § 1º da Lei Federal nº 9.613, de março de 1998, in verbis:

 

Art. 7º. São efeitos da condenação, além dos previstos no
Código Penal:

I – a perda, em favor da União – e dos Estados, nos casos de
competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e
valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos
crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para
prestar fiança, ressalvando o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé;

(...)

§1º A União e os Estados, no âmbito de suas competências,
regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e
valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto
aos processos de competência da Justiça Federal, a sua
utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do
combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos
nesta Lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça
Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função.

 

O Nobre Deputado autor do Projeto de Lei nº 65/2020 propõe que os valores oriundos dos ilícitos
previstos na Lei Federal nº 9.613, de março de 1998, sejam destinados à órgãos vinculados à Secretaria
da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. Ao destinar exclusivamente para órgãos da
referida Secretaria, a proposta termina por excluir do rol de beneficiários órgãos encarregados pela
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prevenção, combate, ação penal e julgamento, tais como Ministério Público e Tribunal de Justiça, em
claro confronto com o que determina a Lei Federal 9.613, de março de 1998, ultrapassando os limites de
sua competência legislativa concorrente.

Assim, destacamos que o Projeto de Lei em análise não se encontra em harmonia com os ditames
constitucionais e legais, não cumprindo requisitos para a sua regular tramitação.

 

III – VOTO

 

Diante das considerações expostas, no que nos compete analisar, apresentamos PARECER
 ao Projeto de Lei nº 065/2020.CONTRÁRIO

É o nosso parecer.

 

DEPUTADO SALMITO

DEPUTADO (A)
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