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 I – OBJETIVO 

A presente nota técnica visa a atender solicitação do Presidente da 

Comissão de Finanças e Tributação – CFT, Deputado Mário Feitoza, acerca 

da compatibilidade e adequação orçamentária e financeira da Emenda nº 

1/2013, de autoria do Deputado Manoel Júnior, apresentada na Comissão 

de Finanças e Tributação – CFT ao Substitutivo da Comissão de Educação 

ao Projeto de Lei nº 3.020, de 2011, e ao Projeto de Lei nº 3.941, de 2012, 

apensado. 

 

 II – SÍNTESE DAS PROPOSIÇÕES 

O Projeto de Lei - PL nº 3.020, de 2011, proposto pelo Deputado 

Nelson Marchezan Júnior, altera o caput do art. 4º da Lei nº 11.738, de 16 de 

julho de 2008, que Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso 

salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica, a fim de viabilizar que Estados e Municípios não 

beneficiados pela complementação da União ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB possam receber complementação da União para 

integralização do piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica. 

O Projeto de Lei nº 3.941, de 2012, em apenso, de autoria da 

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, propõe modificar o “caput” do 

art. 4º da Lei nº 11.738, de 2008, para prever mecanismo adicional de 

financiamento para a implantação do piso salarial profissional nacional dos 

profissionais do magistério público da educação básica. 
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Já o Substitutivo aprovado pela Comissão de Educação – CE acresce 

ao texto proposto pelo Projeto de Lei nº 3.020, de 2011, a necessidade de 

cumprimento dos seguintes requisitos pelos entes que requererem a 

complementação para pagamento do piso salarial profissional nacional para 

os profissionais do magistério público da educação básica: 

I - apliquem pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da receita 
resultante de impostos, compreendidas as transferências 
constitucionais, na manutenção e no desenvolvimento do ensino; 

II - disponham de planos de carreira para o magistério em lei 
específica;  

III - apresentem planilha de custos detalhada, demonstrando a 
necessidade e a incapacidade para o cumprimento do valor do piso 
em vigor.  

IV – comprovem que a cessão de profissionais do magistério da 
educação básica pública é feita sem ônus para os recursos 
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino 

 

Finalmente, a Emenda nº 1, de 2013, apresentada pelo Deputado 

Manoel Júnior, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação - CFT, 

adiciona dois incisos dentre os requisitos especificados no Substitutivo 

aprovado pela Comissão de Educação: 

V – cumprimento de relação média na rede de ensino de 20 (vinte) a 
25 (vinte e cinco) estudantes por professor na zona urbana e de 10 
(dez) a 15 (quinze) estudantes por professor na zona rural;  

VI – comprometimento de mais de 70% (setenta por cento) das 
receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb no 
pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em 
efetivo exercício. 

 

Consulta o Presidente da Comissão de Finanças e Tributação sobre a 

possibilidade de devolução da emenda ao Relator, uma vez que a matéria 

está distribuída à CFT tão somente para análise de adequação financeira e 

orçamentária. 
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III – ANÁLISE 

A proposição principal, PL nº 3.020/2011, e a apensada, PL nº 

3.941/2012, sujeitam-se à apreciação conclusiva pelas Comissões, nos 

termos do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados – 

RICD. Procedeu-se o encaminhamento dos projetos de lei à Comissão de 

Finanças e Tributação – CFT com base no art. 54 do RICD; ou seja, apenas 

para análise quanto à adequação orçamentária e financeira.  

Desse modo, não cabe à CFT pronunciar-se quanto ao mérito da 

matéria, nem quanto à emenda apresentada na CFT que igualmente trate de 

mérito. Somente caberia apreciação quanto à adequação orçamentária e 

financeira de emenda de mérito que tivesse sido apresentada a alguma das 

comissões temáticas que tenha apreciado a matéria. 

A emenda CFT nº 1/2013 ao Substitutivo da CE ao PL nº 3.020/2011, 

e ao respectivo apenso, tem por escopo adicionar requisitos a serem 

cumpridos pelos entes que requererem a complementação para pagamento 

do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica. 

Portanto, observa-se claramente que, apesar do nobre propósito da 

emenda apresentada pelo Deputado Manuel Júnior, a matéria nela contida 

possui cunho unicamente relacionado ao mérito. 

Ocorre, no entanto, que o despacho proferido ao Projeto de Lei nº 

3.020, de 2011, bem como ao seu apensado, deferiu à Comissão de Finanças 

e Tributação tão somente a apreciação da matéria quanto à adequação 

financeira e orçamentária, nos termos do que dispõe o inciso II do artigo 54 

do RICD. 

Aduz o art. 55 do RICD que a nenhuma Comissão cabe manifestar-se 

sobre o que não for de sua atribuição específica, considerando-se como não 



 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira 

 

- 5 - 

 

escrito o parecer, emenda ou substitutivo elaborados com violação dessa 

norma. 

Nessa situação, entendemos cabível aplicação do disposto no art. 125 

do RICD: 

Art. 125, O Presidente da Câmara ou de Comissão tem a 

faculdade de recusar emenda formulada de modo inconveniente, 
ou que verse sobre assunto estranho ao projeto em discussão ou 
contrarie prescrição regimental. No caso de reclamação ou 
recurso, será consultado o respectivo Plenário, sem discussão nem 
encaminhamento de votação, a qual se fará pelo processo simbólico. 
(original sem grifo) 

Destarte, salvo melhor juízo, cabe ao Presidente da Comissão de 

Finanças e Tributação recusar a Emenda CFT nº1, de 2013, ao Substitutivo 

da CE ao PL nº 3.020, de 2011, e ao PL em apenso, uma vez que, após 

análise, verifica-se que a proposição apresentada pelo Deputado Manoel 

Júnior pretende alteração do mérito da proposta, disposição vetada à CFT 

pelo despacho aposto pelo Presidente da Casa à matéria. 

 

 III – CONCLUSÃO 

A emenda nº 1, de 2013 apresentada na CFT ao Substitutivo da CE ao 

Projeto de Lei nº 3.020, de 2011, e ao Projeto de Lei nº 3.941, de 2012, em 

apenso, trata de matéria sob a qual não compete à CFT manifestar-se. 

Assim, em que pese o nobre propósito da proposição, entendemos cabível a 

devolução da Emenda ao Autor, nos termos do art. 125 do RICD. 

Brasília, 6 de agosto de 2014. 

 

Marcos Rogério Rocha Mendlovitz 

Consultor de Orçamento 

 


