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Assunto: Subsídios para emissão de parecer
quanto à adequação orçamentária e financeira da
Medida Provisória nº 242, de 24 de março de 2005,
que “altera dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências”.

Interessado: Comissão Mista designada para
emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 242, de
24 de março de 2005.

1 INTRODUÇÃO 
A Constituição estabelece, no art. 62, § 9º, que caberá a uma comissão mista de

Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer,
antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas
do Congresso Nacional.

2. A Resolução nº 1, de 2002 – CN, que regula o processo legislativo de apreciação
de medidas provisórias, determina, no art. 19, que o órgão de consultoria e
assessoramento orçamentário da Casa a que pertencer o relator da matéria deverá
elaborar nota técnica com subsídios acerca da adequação orçamentária e financeira da
medida provisória, a ser encaminhada aos relatores e demais membros da comissão
mista no prazo de cinco dias contados da publicação da medida provisória.

3. A nota técnica deve atender o disposto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002-
CN, que prescreve a abrangência do exame de compatibilidade e adequação
orçamentária e financeira que deve ser procedido pela comissão mista: “análise da
repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao
atendimento das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de
diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União”.

4. Para a apreciação da medida provisória em questão compete a esta Consultoria de
Orçamentos, Fiscalização e Controle elaborar a respectiva nota técnica.
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2 SÍNTESE DA MEDIDA PROVISÓRIA

Na Exposição de Motivos nº 07, de 23 de março de 2005, do Ministério da
Previdência Social, que acompanha a Mensagem nº 169/2005 do Presidente da
República que encaminhou a medida provisória, informa-se que essa medida legislativa
justifica-se em face da necessidade de que, prontamente, sejam asseguradas à
Previdência Social condições para implementar as medidas de racionalização na
concessão dos benefícios auxílio-doença e auxílio-acidente e combater as fraudes e
irregularidades identificadas, “mas também para permitir a quem de direito a garantia do
acesso aos benéficos, por meio da equalização de regras e procedimentos que requerem
base legal”.

Segundo a exposição de motivos, desde a instituição do fator previdenciário (Lei nº
9.876, de 1999), a redução no número de aposentadorias precoces veio acompanhada do
aumento nos requerimentos de benefícios por incapacidade: no período 1993-1999 a
média de requerimentos dessa natureza era de 400.000 por ano; a partir de 2000 essa
média aumentou consideravelmente, alcançando 1.700.000 em 2004. Além do mais, para
um segurado que tenha contribuído com o valor correspondente ao teto máximo em todo
o período contributivo, a renda mensal inicial do auxílio-doença é superior ao salário do
segurado empregado, situação que desencoraja o retorno ao trabalho.

A medida provisória propõe a redução do período base contributivo (PBC): serão
considerados os últimos trinta e seis meses, em vez de partir-se do período iniciado a
partir de julho de 1994. Essa proposta visa tanto agilizar a concessão dos benefícios
quanto para reduzir custos da instituição decorrentes da necessidade de desenvolver
atividades para verificação e comprovação de período de contribuição anterior a 1999

Quanto ao auxílio-doença, conforme a exposição de motivos, “a legislação atual
acoberta o direito a qualquer cidadão que fique sem contribuir para o RGPS por mais de
10 ou 20 anos e que retornando a contribuir para o sistema faça um grupo de apenas 4
contribuições”, bastando que a data de início da doença seja fixada a contar do segundo
dia do quarto mês desta nova vinculação. Inclui-se, portanto, dispositivo (parágrafo único
do art. 59) que proíbe a concessão de auxílio-doença ao segurado que se filiar ao RGPS
já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou
lesão.

Por fim, para dirimir controvérsias jurídicas e administrativas quanto à revisão dos
atos de concessão de benefícios, a medida provisória em exame aperfeiçoa o art. 103-A,
que trata do prazo decadencial para a Previdência Social anular os atos administrativos
de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários, de modo que a ação do
INSS para anular benefícios irregulares possa ser mais eficaz.
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2.1  SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Conforme mencionado na introdução desta nota técnica, o exame de
compatibilidade e adequação orçamentária e financeira deve analisar a repercussão
sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento
das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei
Complementar nº 101, de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
e a lei orçamentária da União.

O Ministro da Previdência Social informa na exposição de motivos que já foram
identificados mais de 26 mil benefícios que se encontram em situação de acumulação
indevida, onerando os cofres públicos em mais de R$ 20 milhões mensais. Se não forem
anulados, onerarão os cofres da União em cerca de R$ 266 milhões, R$ 1,329 bilhão e
R$ 2,658 bilhões, nos próximo um, cinco e dez anos, respectivamente.

Com respaldo na minuciosa explicação contida na exposição de motivos,
sintetizada na seção anterior, conclui-se que as mudanças propostas na medida
provisória, visando, principalmente, combater fraudes e irregularidades e diminuir custos
de concessão de benefícios, produzirão efeitos positivos sobre a despesa pública. Não
vislumbramos óbices no que se refere à conformidade com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária em vigor.

3 CONCLUSÕES 

São esses os subsídios que nos parecem relevantes para a apreciação da 
comissão mista quanto à adequação orçamentária e financeira da Medida Provisória nº
242, de 2005.

Wéder de Oliveira
Consultor de Orçamentos


