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Nota Técnica S/N, de 2007.
Brasília, 20-09-2007.

Assunto: Subsídios para a apreciação da Medida
Provisória nº 392, de 18 de setembro de 2007, que
“Revoga a Medida Provisória nº 382, de 24 de julho
de 2007, dispõe sobre o desconto de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na
aquisição no mercado interno ou importação de bens
de capital destinados à produção dos bens
relacionados nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3
de julho de 2002, e dos produtos classificados na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº
6.006, de 28 de dezembro de 2006; autoriza a
concessão de subvenção econômica nas operações
de empréstimo e financiamento destinadas às
empresas dos setores de calçados e artefatos de
couro, têxtil, de confecção e de móveis de madeira”.

Interessado: Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização

1. INTRODUÇÃO

Esta nota técnica atende a determinação do art. 19 da Resolução n.º 1, de
2002-CN, que estabelece: “O órgão de consultoria e assessoramento orçamentário da Casa
a que pertencer o relator de medida provisória encaminhará aos relatores e à comissão, no
prazo de 5 (cinco) dias de sua publicação, nota técnica com subsídios acerca da adequação
financeira e orçamentária da medida provisória” [grifo nosso].

       Com base no art. 62 da Constituição Federal o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submete ao Congresso Nacional, a Medida Provisória nº 392, de
18 de setembro de 2007 (MP 392/07), que “Revoga a Medida Provisória nº 382, de 24 de julho
de 2007, dispõe sobre o desconto de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
na aquisição no mercado interno ou importação de bens de capital destinados à produção dos
bens relacionados nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e dos produtos
classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada
pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006; autoriza a concessão de subvenção
econômica nas operações de empréstimo e financiamento destinadas às empresas dos setores
de calçados e artefatos de couro, têxtil, de confecção e de móveis de madeira”.
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Recebida no Congresso Nacional, a MP 392/07 teve fixado o seu cronograma
de tramitação – inclusive com a definição do prazo para a apresentação de emendas – e
foi remetida à Comissão, nos termos do que estabelecem as normas regimentais
pertinentes à matéria.

2. SÍNTESE DA MEDIDA PROVISÓRIA

Segundo os elementos contidos na Exposição de Motivos nº 138-MF, de 18 de
setembro de 2007, formalizada pelo Ministro da Fazenda, a Medida Provisória nº 382, de
24 de julho de 2007, tinha o objetivo básico de instituir medidas tributárias para estimular
os investimentos e revitalizar setores da economia com menor dinamismo.

A Medida Provisória nº 382/07, entre outros dispositivos, permitia o desconto
imediato de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na
aquisição e importação de máquinas e equipamentos pelas indústrias dos setores
beneficiados. Promovia, ainda, a redução de 80% para 60% do percentual das receitas de
exportação em relação ao total de receitas auferidas pela pessoa jurídica dos setores
abrangidos, para que as pessoas jurídicas exportadoras possam adquirir insumos com
suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, evitando, assim, a
acumulação de créditos dos referidos tributos, considerando que as receitas de
exportação não geram débitos pois são imunes à incidência desses tributos.

Ainda de acordo com a Exposição de Motivos, é conveniente que seja feita
maior discussão, além de  uma reavaliação técnica da matéria. Da mesma forma, acha-se
em tramitação, no Congresso Nacional, a proposta de Emenda à Constituição nº 50, de
2007, que altera o art. 76 e acrescenta o art. 95 no ADCT, a qual está tendo a votação
obstada pelo trancamento da pauta de votações da Câmara dos Deputados, por força do
§ 6º do art. 62 da Constituição.

Assim, a revogação da Medida Provisória nº 382/2007 desobstrui a pauta de
votações da Câmara dos Deputados, permitindo ao Governo Federal submeter ao
Congresso Nacional projeto de lei sobre a matéria.

3. COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Resolução nº 1, de 2002 – CN, que “Dispõe sobre a apreciação, pelo
Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição
Federal, e dá outras providências”, estabelece, em seu art. 5º, que o exame de
compatibilidade orçamentária e financeira das MPs “abrange a análise da repercussão
sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento às
normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial  a conformidade com a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 [LRF], a lei do plano plurianual, a lei de
diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União.”
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A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), no seu art.
16, §1º, estabeleceu os seguintes conceitos sobre adequação e compatibilidade
financeira e orçamentária:

“§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e
suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas
as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de
trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa
que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses
instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.”

Do ponto de vista do exame de adequação orçamentária e financeira a Medida
Provisória  está adequada.

4. CONCLUSÃO

São esses os elementos objetivos que entendemos pertinentes propiciar para
subsidiar os trabalhos e as decisões da Relatoria e da Comissão.

Brasília, 20 de setembro de 2007.

Joaquim Ornelas Neto
Consultor


