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Nota Técnica n° 21/2006
Subsídios acerca da adequação
orçamentária e financeira da Medida
Provisória nº 315, de 3 de agosto de
2006.

I – INTRODUÇÃO

Com base no art. 62, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submete ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 315,
de 3 de agosto de 2006, que “dispõe sobre operações de câmbio, sobre registro de
capitais estrangeiros, sobre o pagamento em lojas francas localizadas em zona
primária de porto ou aeroporto, sobre a tributação do arrendamento mercantil de
aeronaves, sobre a novação dos contratos celebrados nos termos do § 1º do art. 26 da
Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, altera o Decreto nº 4.131, de 3 de setembro de
1962, o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, e revoga dispositivo da Medida
Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006”.

A presente Nota Técnica atende à 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 315/2006 tem por objetivo principal alterar a
exigência de cobertura cambial das exportações brasileiras. A exigência de cobertura
cambial  das exportações se mantém desde 1933, independentemente das diferentes
conjunturas do mercado de câmbio. No entanto, a partir de 1989, tornou-se possível a
qualquer residente constituir disponibilidades no exterior. A partir de 2005, a faculdade
de colocação de disponibilidades no exterior foi aperfeiçoada, podendo ser viabilizada
sem a intermediação de uma instituição financeira estrangeira. Assim, pode-se
perceber a assimetria entre a possibilidade de os residentes remeterem recursos para
a constituição de disponibilidades no exterior e a obrigatoriedade de ingresso no País
da moeda estrangeira correspondente à exportação realizada.

Em seu artigo 1º, a Medida Provisória permite que, na forma disciplinada
pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, os recursos em moeda estrangeira ou
nacional relativos às exportações brasileiras sejam mantidos em instituição financeira
no exterior. O Art. 2º autoriza o CMN a estabelecer, para os recursos provenientes de
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exportações brasileiras, formas simplificadas de contratação de operações simultâneas
de compra e venda de moeda estrangeira. O art. 3º estabelece que compete ao Banco
Central do Brasil somente manter os registros dos contratos de câmbio, relativamente
aos recursos em moeda estrangeira ingressados no Brasil referentes aos recebimentos
de exportações, devendo fornecer a Secretaria da Receita Federal esses dados. O art.
4º, com objetivo de diminuir custos e burocracia, faculta a utilização do formulário a que
se refere o § 2º do art. 23 da Lei nº 4.131, de 1962, nas operações de câmbio
realizadas por pessoas físicas ou jurídicas com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional até US$ 3.000,00 (três mil dólares). O art. 5º dispõe sobre a
obrigatoriedade de registro em moeda nacional, no Banco Central do Brasil, do capital
estrangeiro investido em pessoas jurídicas no País, ainda não registrado e não sujeito
a outra forma de registro na autarquia.

O art. 6º estabelece que a multa de que trata a Lei nº 10.755, de 3 de
novembro de 2003, não se aplica às importações cujo vencimento ocorra a partir de 4
de agosto de 2006 ou cujo termo final para a liquidação do contrato de câmbio de
importação , na forma do inciso II do art. 1º da Lei nº 10.755, de 2003, não tenha
transcorrido até 4 de agosto de 2006. O art. 7º fixa o valor da multa a ser aplicada pelo
Banco Central do Brasil nos casos de infrações às normas que regulam os registros de
capital estrangeiro em moeda nacional entre R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), graduado por norma do CMN. As
disposições do art. 8º permitem o acompanhamento por parte da Secretaria da Receita
Federal da destinação dos recursos mantidos nos exterior pelo exportador. O art. 9º
estabelece as multas de natureza fiscal a que estão sujeitos aqueles que não
observarem as disposições dos artigos 1º a 8º.

O art. 10 trata da manutenção, para a parcela dos recursos mantidos no
exterior, da desoneração relativa à Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS que os recursos em moeda
estrangeira relativos à exportações brasileiras de serviços possuem quando são
ingressados no País. Os artigos 11 e 12 modificam o Decreto nº 23.258, de 19 de
outubro de 1933, com o objetivo de ajustá-lo às regras propostas pela Medida
Provisória.

O art 13 possibilita ao pagamento em reais de produtos adquiridos em lojas
francas autorizadas a funcionar em portos e aeroportos do País. O art. 14 dispensa o
Banco Central do Brasil, da mesma forma que já ocorre no âmbito do Ministério da
Fazenda, da inscrição em dívida ativa, bem como a promoção de execução fiscal, dos
débitos provenientes de multas administrativas de sua competência, considerados de
pequeno valor ou de comprovada inexeqüibilidade, na forma da regulamentação que
venha a ser por ele estabelecida. O art. 15 autoriza a União a pactuar com o BNDES a
novação dos contratos celebrados ao amparo do § 1º do art. 26 da Lei nº 9.491, de 9
de setembro de 1997, com o objetivo de dar-lhes forma de instrumento híbrido de
capital e dívida, conforme definido pelo CMN, mantida, no mínimo, a equivalência
econômica das condições alteradas.
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O art. 16 reduz a zero, em relação aos fatos geradores que ocorrerem até 31
de dezembro de 2013, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente nas
operações de que trata o inciso V do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997,
na hipótese de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa, por fonte situada no
País, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, a título de contraprestação de contrato
de arrendamento mercantil de aeronave ou dos motores a ela destinados, celebrado
por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros ou de cargas, até 31
de dezembro de 2008. O art. 18 revoga o inciso IV do art. 7º da Medida Provisória nº
303, de 29 de junho de 2006, cuja vinculação nele estabelecida implicaria a
necessidade de envolvimento da Caixa Econômica Federal e de seu Conselho
Curador, os quais não foram citados na Medida Provisória e observam, em seus
procedimentos, mecanismos distintos daqueles ali disciplinados.

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 Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2006 (Lei n° 11.178, de 20 de
setembro de 2005), em seu art. 99, condiciona a aprovação de lei ou medida provisória
que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária, acarretando
renúncia de receita, ao cumprimento do disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que exige estar a proposição acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, assim como sua compatibilidade com o cumprimento das metas fiscais
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e o atendimento de pelo menos uma
de duas condições alternativas.

Uma condição é que o proponente demonstre que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Outra
condição, alternativa, é que a proposição esteja acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado, por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, da ampliação de base de cálculo ou da majoração ou criação
de tributo ou contribuição, podendo o benefício entrar em vigor apenas quando
implementadas tais medidas.
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Sob o aspecto da adequação financeira e orçamentária, com a possibilidade
de que parcelas dos recursos em moeda estrangeira relativos às exportações
brasileiras de mercadorias e serviços sejam mantidos no exterior, torna-se necessário
ajustar as legislações relativas à Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, que regulam a não-incidência destas
contribuições nas operações de prestação de serviços para o exterior, conforme
determina o art.10 da Medida Provisória. As regras atuais, por motivo de controle,
vinculam os benefícios da não-incidência das contribuições nas operações de
exportação de serviços ao efetivo ingresso de divisas. A questão do controle dessas
divisas no exterior foi sanado pelo disposto no art. 8º. Quando os recursos obtidos na
prestação de serviços são mantidos no exterior, impede-se indevidamente a
desoneração tributária pretendida. Esses ajustes, quando realizados, não terão
implicação financeira ou orçamentária, pois o montante do benefício e os beneficiados
não se alterariam,  permaneceriam os mesmos, caso fizessem o ingresso de divisas.

Quanto ao artigo 16, que reduz a zero, em relação aos fatos geradores
ocorridos até o ano de 2013, a alíquota do imposto de renda retido na fonte incidente
sobre os valores remetidos ao exterior a título de contraprestação de arrendamento
mercantil de aeronaves ou de seus motores, celebrados por empresas de transporte
aéreo público regular de passageiros e cargas, para a análise de compatibilidade
financeira e orçamentária, é necessário a apresentação da previsão desse benefício e
das maneiras de compensação dessa renúncia fiscal, mesmo que tal redução já tenha
ocorrido anteriormente, no período de 5 de setembro de 2002 a 31 de dezembro de
2003, por meio da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, e que, posteriormente, o
Poder Legislativo tenha enviado proposta com teor semelhante para sanção
presidencial, mas sem prazo determinado para o benefício – e por isso, rejeitada pelo
Poder Executivo. No entanto, não foram apresentados o montante da renúncia nem
maneiras de sua compensação.

Esses são os subsídios.

Brasília, 9 de agosto de 2006.

SIDNEY JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR
Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira


