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Nota Técnica de Adequação                                           6 de julho de 2006.

Assunto: Subsídios para análise da adequação orçamentária e financeira da Medida
Provisória nº 300, de 29 de junho de 2006, que “autoriza o Poder Executivo,
por intermédio dos Ministérios da Defesa e do Planejamento, Orçamento e
Gestão a pagar os mencionados valores decorrentes do reconhecimento da
condição de anistiado político, nos termos da Lei nº 10.559/2002, desde que o
titular dos créditos firme Termo de Adesão individual, nos termos do acordo
firmado”.

Interessada: Comissão Mista de Medida Provisória designada para emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 300, de 29 de junho de 2006.

1 INTRODUÇÃO

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o Presidente da República adotou
e submete ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº 54/2006-CN (Mensagem
nº 490, de 2006, na origem), a Medida Provisória nº 300, de 29 de junho de 2006,
acompanhada da Exposição de Motivos nº 0089/2006-MJ/MP/MD, dos Ministérios da
Justiça, da Defesa e do Planejamento, Orçamento e Gestão.

De acordo com a Exposição de Motivos nº 0089/2006-MJ/MP/MD, a aprovação
da Medida Provisória - MPv “autoriza o Poder Executivo, por intermédio dos Ministérios
da Defesa e do Planejamento, Orçamento e Gestão a pagar os mencionados valores
decorrentes do reconhecimento da condição de anistiado político, nos termos da Lei nº
10.559/2002, desde que o titular dos créditos firme Termo de Adesão individual, nos
termos do acordo firmado” e minimiza a  “possibilidade de se criar um contencioso
judicial envolvendo milhares de demandas sobre o assunto” e dá cumprimento à Lei nº
10.559/2002..

Esclarece, ainda, a EM nº 0089/2006-MJ/MP/MD consigna que a urgência e
relevância da Medida justificam-se pelo tempo em que está se arrastando a solução
dos anistiados, dezoito anos da promulgação da Constituição e cinco anos da Medida
Provisória nº 2.151-3, de 24 de agosto de 2001 e a necessidade de dar cumprimento
ao pactuado entre a União e os Anistiados Políticos, com a participação da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público - CTASP da Câmara dos Deputados,
evitando onerosas ações judiciais para a União.
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2 EXAME DA MEDIDA PROVISÓRIA

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 respectiva publicação.

A nota técnica deve atender ao 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”.

Cumpre ressaltar a existência de duas ações que tratam de Indenizações a
Anistiados, nos termos da Lei nº 10.559/02: uma no Ministério do Planejamento
(04.846.0154.0739.0001), outra no Ministério da Defesa (09.274.0154.0436.0001), a
primeira visando à indenização de civis (com o montante de R$ 318.710.606,00) e a
segunda destinada à indenização de militares e ex-militares (com o montante de R$
277.840.000,00). A Exposição de Motivos consigna que os valores a serem pagos em
decorrência da aplicação do acordo, transformado em MP, montam a R$
200.795.000,00 no exercício de 2006, e que nos próximos exercícios constariam no
orçamento dotação específica indicando a fonte. Consignamos, ainda que a execução
dos programas, até o presente momento são muito baixas, sendo plausível a  análise
proposta pela referida Exposição de Motivos

3 CONCLUSÃO

A Medida Provisória nº 300, de 29 de junho de 2006, quanto ao disposto nos arts.
16 e 17 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, em face dos dados
fornecidos na Exposição de Motivos nº 0089/2006-MJ/MP/MD parece-nos estar
adequada.

São esses os subsídios que nos parecem relevantes para a apreciação da
Comissão Mista quanto à adequação orçamentária e financeira da referida Medida
Provisória.

Renato Jorge Brown Ribeiro
Consultor de Orçamentos


