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NOTA TÉCNICA S/N, de 2005.

Brasília, 21 de dezembro de 2005.

Assunto: Subsídios para apreciação da Medida
Provisória no 270, de 15 de dezembro de 2005, que
“Abre crédito extraordinário, em favor da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal, da Presidência
da República, dos Ministérios da Fazenda e da
Integração Nacional e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, no valor global de R$
825.908.968,00, para os fins que especifica”.

Interessado: Comissão Mista de Medida Provisória

1 INTRODUÇÃO

A presente Nota Técnica atende à determinação constante do art. 19 da Resolução
no 1, de 2002 – CN, que estabelece, ipsis verbis:

Art. 19. 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.

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o Presidente da República adotou e
submete ao Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem no 158/2005–CN (no

824/2005, na origem), a Medida Provisória no 270, de 15 de dezembro de 2005, que “Abre
crédito extraordinário, em favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da
Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional e de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor global de R$
825.908.968,00, para os fins que especifica”, conforme resumido a seguir:

Unidade Orçamentária Valor (R$)

01101 – Câmara dos Deputados 208.708.968

02101 – Senado Federal 139.200.000

02103 – Secretaria Especial de Informática - PRODASEN 15.800.000

20101 – Gabinete da Presidência da República 62.200.000

25902 – Fundo Especial de Desenv. e Aperf. das Atividades de  Fiscalização 200.000.000

53101 – Ministério da Integração Nacional 70.000.000

73101 – Recursos  sob Supervisão do Ministério da  Fazenda 130.000.000

                                 Total 825.908.968
Fonte: Anexos I à MP.
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As dotações para a Câmra dos Deputados, para o Senado Federal e para o
PRODASEN, perfazendo o valor total de R$ 357.708.968,00, têm por objetivo atender a
despesa com pessoal e encargos sociais, conforme discriminado no Anexo I
correspondente a cada unidade orçamentária. Também se destina ao pagamento de
despesa com pessoal e encargos sociais, a dotação alocada à unidade orçamentária
73101 – Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda –, no valor de R$
130.000.000,00, beneficiando servidores inativos e pensionistas do Estado de Mato
Grosso, conforme prevê o art. 27 da Lei Complementar no 31, de 1977. Em todos esses
casos, trata-se de despesa de caráter obrigatória.

Já as dotações alocadas ao Gabinete da Presidência da República, ao Fundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização
(FUNDAF) e ao Ministério da Integração Nacional destinam-se ao atendimento de
despesa de custeio (GND-3), sob gestão da Presidência da República e do FUNDAF, e
de investimento (GND-4) – esta sob administração do Ministério da Interação Nacional.

A Exposição de Motivos, que acompanha a medida provisória, assim justifica a
abertura do crédito extraordinário:

i) na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, “o crédito proposto destina-se a
complementar os valores necessários para pagamento da folha de pessoal e encargos
sociais referente ao mês de dezembro, em virtude da incorporação de acréscimos
salariais não previstos quando da elaboração do orçamento corrente”;

ii) na Presidência da República, “destina-se a ações de aceleração da
aprendizagem de jovens e adultos, em razão do ingresso dos alunos passíveis de
atendimento por meio de auxílio financeiro ter sido alterado por solicitação dos Municípios
parceiros do ProJovem, para ajuste em seus cronogramas, o que ocasionou a
necessidade de manutenção das atuais ações relacionadas ao processo de ensino-
aprendizagem aos 200.000 jovens, nas 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito
Federal”;

iii) no FUNDAF, unidade vinculada ao Ministério da Fazenda, “o crédito objetiva
viabilizar o pagamento dos serviços prestados pelo Serviço Federal de Processamento de
Dados – SERPRO, à Secretaria da Receita Federal com sistemas Informatizados,
ressaltando que não há mais dotação orçamentária correspondente para fazer face ao
pagamento de passivo nem à renovação contratual, o que pode pôr em risco serviços
essenciais do governo com os sistemas de arrecadação federal, o IRPF, IRPJ,
RECEITANET, entre outros”;

iv) no Ministério da Integração Nacional, “os recursos destinam-se à
implementação do Sistema de Abastecimento de Água do Rio Pratagy, no Estado de
Alagoas, tendo em vista a ocorrência de suspensões frequentes dos serviços de
abastecimento de água nos bairros de maior densidade populacional da cidade de
Maceió, tais como o de Ponta Verde, Jatiúca, Mangabeiras, Jacintinho e Feitosa. Apesar
dos esforços já efetuados na execução de medidas para evitar o iminente colapso do
sistema de abastecimento de água local não foi obtido êxito, sendo necessária a
intervenção imediata da União”;

v) no âmbito das Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios –
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda – “o crédito destina-se a atender
passivos da União com o Estado de Mato Grosso, referente a despesas com inativos e
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pensionistas, em conformidade com o art. 27 da Lei Complementar no 31, de 11 de
outubro de 1977”.

Os recursos para viabilizarem o crédito provêm do superávit financeiro apurado no
Balanço Patrimonial da União do exercício de 2004, no valor de R$ 705.108.968,00, e de
anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 120.800.000,00.

2 SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
O exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e financeira das

medidas provisórias, na forma preconizada pelo citado art. 5o, § 1o, da referenciada
Resolução, “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”.

Em primeiro lugar, cabe registrar que há regra constitucional para a edição de
medida provisória. Essa regra veda o tratamento, por intermédio desse tipo de medida, de
matéria relativa a “planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos
adicionais e suplementares (....)”.  Estão ressalvadas, no caso particular de tais matérias,
apenas as hipóteses em que se tratar da “abertura de crédito extraordinário (....) para
atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção
interna ou calamidade pública (....)”. É a exceção que eclode da combinação do art. 62
com o § 3o do art. 167, ambos da Constituição.

O exame da programação de trabalho contemplada pela MP 270/05 conduz a esta
conclusão indubitável: não se trata, nessa MP 270/05, de despesas imprevisíveis e
urgentes, como as que decorreriam de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

Observe-se que o crédito, na parte relativa às despesas com pessoal e encargos
sociais, poderia, perfeitamente, ter sido solicitado por meio de projeto de lei, na medida
em que a regra geral para encaminhamento desses projetos de lei até o dia 15 de
outubro, conforme estipula o § 1o do art. 65 da lei de diretrizes orçamentárias para 2005
(LDO/2005), excepciona as situações que demandam a abertura de crédito para atender
a despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal, a teor do § 4o do mesmo art.
65.

Sobre as demais despesas, que não as de pessoal, estas não encontrariam abrigo
na norma legal mencionada, para serem contempladas em projeto de lei, em face da
extemporaneidade da proposição, conforme se viu acima.

Portanto, sob a ótica dos pressupostos constitucionais de urgência e
imprevisibilidade, a MP em apreço não reúne as condições necessárias à sua
admissibilidade. A única característica em comum com o gênero “medida provisória” é a
de propiciar o mais célere dos meios para a conversão de matéria orçamentária comum
em ato com força legal.

Fica, pois, cabalmente demonstrado que, em não se tratando de despesas
imprevisíveis, como as exemplificadas acima, a modalidade de crédito adequada para as
programações contempladas pela medida provisória seria a prevista no inciso I do art. 41
da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, qual seja, o crédito suplementar, o qual tem
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como característica reforçar despesas insuficientemente dotadas na lei orçamentária
anual.

No caso vertente, como se pode observar, a modalidade de crédito extraordinário
revela-se uma excrescência da condução dos procedimentos que orientam a fiel
execução da lei orçamentária anual, haja vista que, conforme entendimento já esposado
nesta Nota Técnica, a MP 270/05 não veicula matéria relacionada a despesa imprevisível,
ainda que sua urgência possa ser discutida, tampouco ações que se originem da
ocorrência de fatos tão graves quanto a guerra, a comoção interna ou a calamidade
pública.
3 CONCLUSÃO

Em vista dos comentários feitos, é ineludível a conclusão de que a matéria de que
se trata não atende aos requisitos necessários à sua veiculação por intermédio de medida
provisória. Não há imprevisibilidade nas despesas por ela abrigadas, conforma procurou-
se demonstrar de forma eloqüente, sendo difícil – para não dizer impossível –
estabelecer-lhe o paralelismo com as ocorrências que, na dicção constitucional, poderiam
dar ensejo a uma medida desse gênero, quais sejam: a guerra, a comoção interna ou a
calamidade pública, além de corriqueiramente classificável na programação de trabalho
das unidades orçamentárias.

Conforme foi exposto, em se tratando de despesas com pessoal e encargos
sociais, despesas essas que exibem caráter obrigatório, a regra exceptiva do § 4o do art.
65 da LDO/2005, ampara o envio de projeto de lei fora do prazo constante do § 1o do
mesmo art. 65.

Do ponto de vista da técnica orçamentária, entretanto, poder-se-ia proceder à
adequação do presente crédito extraordinário às normas vigentes, por meio do
desmembramento do seu teor em dois projetos de lei de conversão: um, suplementando
as dotações alocadas à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e às Transferências
a Estados, Distrito Federal e Municípios – Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda; outro, suplementando as dotações relacionadas com custeio e investimento.

São esses os subsídios que nos cabe oferecer sobre a matéria.

ANTONIO AUGUSTO BEZERRA RIBEIRO
Consultor-Geral Adjunto de Orçamentos/SF


