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Nota Técnica n° 07/2005

Subsídios acerca da adequação
orçamentária e financeira da Medida
Provisória nº 243, de 31 de março de
2005.

I – INTRODUÇÃO

Com base no art. 62, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submete ao Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº
27/2005, de 2005-CN (n.º 182/2005, na origem), a Medida Provisória nº 243, de 31 de
março de 2005, que “altera a legislação tributária e dá outras providências.”

A presente Nota Técnica atende a determinação do art. 19 da Resolução n.º 1, de
2002, do Congresso Nacional, o qual 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 de medida provisória”.

II – SÍNTESE E ASPECTOS RELEVANTES

A Medida Provisória nº 243, de 31 de março de 2005, é fruto de intensas
negociações políticas envolvendo o Congresso Nacional, o Poder Executivo e alguns setores
representativos da sociedade civil, com o objetivo de promover alterações substanciais nos
termos da Medida Provisória nº 232, de 30 de dezembro de 2004. Esta, além de estabelecer
uma correção de 10% nos valores da tabela de incidência do imposto de renda da pessoa
física, introduziu um novo regime de tributação sobre o setor de serviços e agropecuário, o
qual tornou-se alvo de acirradas críticas dos que ali indentificavam um novo foco de
aumento da carga tributária.

Em face das crescentes dificuldades envolvendo a aprovação de tais dispositivos,
o Governo federal decidiu editar a presente medida provisória, que tem como objetivo
primordial revogar os artigos polêmicos da Medida Provisória nº 232, resguardando apenas a
parte que trata da correção da tabela do imposto de renda da pessoa física.

No bojo desses aspectos, são revogados os seguintes artigos da Medida
Provisória nº 232:
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a) o art. 4º, que tornou facultativa a compensação da multa de mora por  falta de
entrega da declaração de rendimentos com o imposto a ser restituído ao
contribuinte;

b) o art. 5º, que ampliou a lista de serviços sujeitos à retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da COFINS e do PIS/PASEP,
passando a incluir os serviços de transporte, medicina, engenharia,
publicidade e propaganda prestados a pessoas jurídicas;

c) o art. 6º, que determinou a retenção na fonte de 1,5% dos pagamentos
efetuados por empresas agropecuárias na aquisição de insumos que geram
direito ao crédito presumido;

d) o art. 7º, que institui a cobrança de imposto de renda retido na fonte, à
alíquota de 1,5%, nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a empresas
prestadoras de serviços de manutenção de bens móveis e imóveis e
transporte, de medicina prestada por ambulatório, banco de sangue, casa e
clínica de saúde, casa de recuperação e repouso, hospital e pronto-socorro, e
de engenharia, relativos à construção de estradas, pontes, prédios e obras
assemelhadas;

e) o art. 8º, onde se eleva de 1% para 1,5% a alíquota do imposto de renda
retido na fonte sobre a prestação de serviços atualmente tributados;

f) o art. 9º, que estabeleceu a exigência de as empresas incluírem na composição
da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido a variação cambial de seus investimentos no exterior;

g) o art. 10, em que são alterados dispositivos do Decreto nº 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre os procedimentos adotados no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal (PAF), em especial, no que tange à fixação de
instância única no julgamento administrativo de processo relativo ao
SIMPLES ou que envolvam crédito tributário de valor inferior a R$
50.000,00;

h) o art. 11, que elevou de 32% para 40% o percentual aplicável para a apuração
da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido devido por empresas prestadoras de serviços que optarem pelo
regime do lucro presumido;

i) o art. 12, que estendeu para os planos de previdência estruturados na
modalidade de benefício definido o mesmo tratamento tributário aplicável
aos resgates de recursos acumulados nos planos de benefício por contribuição
definida e contribuição variável;

j) o art. 13, que prorrogou por mais dois anos (até 31 de dezembro de 2006) o
prazo de vigência da autorização concedida ao Poder Executivo pela Lei nº
10.854, de 2004, para conceder subvenções econômicas destinadas à
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cobertura de déficit de manutenção da Companhia de Navegação do São
Francisco – FRANAVE.

Ressalte-se, ainda, que a medida provisória em exame, com o intuito de
resguardar os direitos dos contribuintes que foram afetados pela curta vigência do art. 10 da
Medida Provisória nº 232, concede, em seu art. 1º, prazo especial para a apresentação de
recursos junto ao Conselho de Contribuintes. Dessa forma, os sujeitos passivos que tenham
sido cientificados de decisão proferida pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal no
período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 até a data da publicação da presente MP,
e que não tenham interposto recurso, poderão apresentá-lo no prazo de trinta dias, achando-
se convalidados os recursos que tiverem ingressado naquele período.

III – COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

O art. 5º da 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”, refere-se da seguinte forma ao exame de adequação
orçamentária e financeira: “O exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das
Medidas Provisórias abrange a 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 4 de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de
diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União.”

A Medida Provisória nº 243, de 2005, tem o objetivo de suprimir uma gama de
dispositivos contidos na Medida Provisória nº 232, de 2004, cuja principal característica era a
de ampliar os níveis da arrecadação, por meio de medidas que asseguravam a retenção do
imposto de renda na fonte sobre os rendimentos de empresas do setor de serviços e
agropecuário e que elevavam a base de cálculo adotada na apuração do lucro presumido.

De acordo com o que foi informado pelo Governo Federal, na Exposição de
Motivos que acompanha a Medida Provisória nº 243,  a perda de receita estimada em face da
revogação de dispositivos da Medida Provisória nº 232 é de R$ 300 milhões no exercício de
2005 e de R$ 1,4 bilhão, por ano, nos exercícios seguintes.

Verifica-se, portanto, a frustração de uma expectativa de aumento de receitas, que
sequer chegou a produzir efeitos no Orçamento da União, devido às sucessivas
prorrogações do início de vigência das normas ora revogadas, primeiramente para 1º de
março (Medida Provisórias  nº. 237, de 2005) e, posteriormente, para 1º de abril de 2005
(Medida Provisória nº 240, de 2005).

 Por outro lado, é importante lembrar que a correção de 10% nos valores da
tabela do imposto de renda da pessoa física e nas despesas dedutíveis, já se acha
contemplado pela lei orçamentária aprovada e também pelo Decreto nº 5.379, de 25 de
fevereiro de 2005, que definiu a reprogramação de receitas para o exercício corrente. Daí
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depreende-se que os dispositivos revogados pela presente MP não possuem a finalidade
compensar  perdas de receita, mas sim a de ampliar as já existentes por meio de uma nova
sistemática de tributação que, de acordo com o governo, teria o condão de inibir a
sonegação e fixar percentuais de presunção mais realistas frente à margem de lucro
efetivamente obtida pelo setor de serviços.

Dessa forma, nosso entendimento é o de que a MP em exame não gera reflexos
sobre o resultado fiscal previsto no Orçamento de 2005. Ainda assim, a Exposição de
Motivos do Ministério da Fazenda ressalta que a renúncia de receita será considerada
“quando da próxima reavaliação bimestral de receitas e despesas e, caso não compensado
pelo aumento de arrecadação decorrente do crescimento da base de cálculo dos tributos,
serão adoradas medidas compensatórias adicionais. “

 Assim, feitas estas considerações, entendemos que inexistem óbices para que
que a Medida Provisória nº 243, de 2005, seja considerada adequada e compatível sob a ótica
orçamentária e financeira.

Esses são os subsídios.

Brasília, 4 de abril de 2005.

MARIA EMILIA MIRANDA PUREZA
Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira


