
CÂMARA DOS DEPUTADOS
CONSULTORIA DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

NOTA TÉCNICA N° 25/2006

SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA E FINANCEIRA DA MEDIDA PROVI-
SÓRIA Nº 321, 12 DE SETEMBRO DE 2006.

1. INTRODUÇÃO

Esta nota técnica atende a determinação do art. 19 da Resolução n.º 1, de
2002-CN, que 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 da medida provisória”.

Com base no art. 62, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submete ao Congresso Nacional, por intermédio da
Mensagem nº 101-CN (nº 778, na origem) a Medida Provisória nº 321, de 12 de
setembro de 2006 (MP 321), que “Acresce art. 18-A à Lei nº 8.177, de 1º de março de
1991, que estabelece regras para a desindexação da economia.”

Recebida, formalmente, no Congresso Nacional, a referida MP foi lida, teve
fixado o respectivo cronograma de tramitação – com prazo para emendas até 19 de
setembro – e remetida à Comissão, na forma regimental.

2. SÍNTESE DA MEDIDA PROVISÓRIA E ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Síntese da Medida Provisória

Segundo os elementos contidos na Exposição de Motivos nº 101/2006/
MP, de 12 de setembro de 2006,  do Ministro da Fazenda, que instrui a proposição
submetida à deliberação do Parlamento, a norma legal em questão tem por objeto:

“o aperfeiçoamento no arcabouço legal que rege as operações de financiamento
imobiliário no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE)” como
parte de “um conjunto de medidas de aperfeiçoamento do marco legal do setor da
construção civil e do financiamento imobiliário.”

Quanto aos fundamentos para a “relevância” e “urgência” da medida, a
Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda menciona:

 “a relevância da medida é evidente, e decorre da importância econômica e social das
operações de crédito imobiliário realizadas no âmbito do SBPE, as quais ... devem
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alcançar R$ 8,7 bilhões em 2006. A urgência se justifica pelo risco de que a
perspectiva de mudanças nas regras e a demora na sua adoção leve mutuários e
instituições financeiras a interromper o fluxo de novas contratações, com
conseqüências negativas sobre a atividade econômica.”

2.2. Considerações sobre a “Relevância e Urgência”

Em nosso entender, nem a Mensagem presidencial, nem a Exposição de
Motivos do Ministro, contém elementos objetivos que comprovem que a situação
objeto da MP atende, de fato, aos pressupostos de “urgência e relevância” –
requeridos pela Constituição para legitimar o uso desse instrumento normativo. Tal
entendimento é reforçado pelo caráter facultativo da norma (“Os contratos ... poderão
ter cláusula de atualização ...”), fato que subtrai, em muito, o seu alcance. Além disso,
válido o pressuposto adotado – de que a demora na adoção de medidas poderia levar
as partes à paralização das contratações –, a maior parte das normas legais, como as
sobre resíduos sólidos, gestão de bacias hidrográficas, urbanismo, endemias, etc.,
poderiam passar a ser fixadas por esse meio.

Importa considerar que o uso desse instrumento tem como condição
básica, fixada pelo Poder Constituinte, a de que o caso seja de “relevância e
urgência”. Diz o art. 62 da Constituição: “Em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.” Tal norma, como se sabe,
vem acompanhada da enumeração de matérias e situações em que esse instrumento
legal não pode ser utilizado. Nossa análise evidenciou que a situação objeto da MP
em análise não se inclui em nenhuma das restrições constitucionais, cabendo
analisar, no entanto, se a condição básica se acha atendida. Para tanto seria cabível
avaliar a situação à luz de indagações como as seguintes:

a) Considerando que a dimensão do déficit habitacional nas várias regiões do País é
amplamente conhecida há vários anos; que os programas e ações relativos à
habitação popular se acham previstos (com metas definidas) no Plano Plurianual
vigente; que as agências oficiais de crédito do Governo (sobretudo a CEF) operam
nessa área há muitos anos; e que na recente revisão desse Plano as metas foram
reexaminadas pelos setores técnicos do Governo e não foram alteradas de
maneira significativa, seria aceitável falar em URGÊNCIA ?

b) Considerando que as normas baixadas pela Medida Provisória, alterando lei
ordinária em vigência há mais de quinze anos, se acham pendentes de
deliberação do Congresso Nacional, que pode alterá-las ou rejeitá-las, seria
cabível admitir o argumento de urgência sob o fundamento de se evitar que os
mutuários e instituições financeiras interrompam o fluxo de novas contratações ?
Não se trata, pelo contrário, de articular uma situação de precária segurança para
as partes envolvidas, diante da pendência da decisão do Parlamento ?

c) Considerando que os fatos e conseqüências mencionados na Exposição de
Motivos do Ministro da Fazenda, nem são novos, nem se restringem ao objeto em
questão – sendo cabíveis também em muitas outras situações – não seria de se
esperar que tais fatos tivessem sido levados em conta nos processos tradicionais
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de planejamento e orçamento do País (sobretudo nas proposições relativas ao
Plano Plurianual) ? Não seriam mais estáveis sob a forma de projeto de lei ?

d) Diante da alegada “relevância” e “urgência” da medida, qual a razão da demora na
iniciativa, que ocorre faltando menos de quatro meses do final do mandato do
Executivo e há um mês das eleições gerais para os mandatos superiores dos
Poderes Executivos e Legislativos das esferas federal e estadual ?

3. COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A 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”, estabelece, em seu art. 5º, que o
exame de compatibilidade orçamentária e financeira das MPs “abrange a análise da
repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto
ao atendimento às normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial  a
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 [LRF], a lei do
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União.”

O exame que empreendemos sobre as alterações promovidas pelas
normas adicionadas à Lei nº 8.177, de 1991, pela MP em análise, quanto às suas
implicações no contexto da LRF, do PPA, da LDO e da lei orçamentária do corrente
exercício, evidenciam:

1) No âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):

                As evidências são de que a norma instituída pela MP em análise tem por
objeto subordinar as negociações entre as agências financeiras oficiais de fomento e
mutuários aos imperativos fixados pelo art. 27 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
que exigem que “na concessão de crédito ... a pessoa física ou jurídica ... os
encargos financeiros ... não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de
captação.” Tal princípio, embora relativo aos entes da federação, se aplica às
entidades vinculadas em razão de disposições nesse sentido contidas nas LDOs.

2) No âmbito da Lei do Plano Plurianual (PPA):

                Não foram constatados problemas de admissibilidade da Medida Provisória
em relação ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº 10.933, de 11/08/2004,
reformulado pela Lei nº 11.044, de 24/12/2004, em termos genéricos, e por várias
outras leis (nºs 11.043, 11.045, 11.064 a 11.068, 11.070 e 11.071, de dezembro de
2004, e 11.099, de 14/01/2005, entre outras) ao nível de programas específicos,
estratégias ou megaobjetivos, considerada a sua última atualização, realizada pela
Lei nº 11.318, de 5 de julho de 2006. Segundo nossas apreciações, a proposição em
análise não entra em conflito com a estrutura de programas e ações, nem, tampouco,
com as diretrizes e estratégias fixadas por esse Plano, limitando-se a instituir novas
alternativas para a negociação dos encargos dos financiamentos habitacionais entre
os mutuários e os agentes financeiros. Cumpre salientar que tal objeto se coaduna
com várias das diretrizes fixadas pelo PPA no contexto do megaobjetivo 6, ou seja, o
de “Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de
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habitabilidade, acessibilidade e mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida
e no meio ambiente”.

3) No Contexto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006 (LDO/2006):

      No que se refere à LDO relativa ao exercício de 2006 (Lei nº 11.178, de
2006), tampouco foram constatados problemas de adequação orçamentária e
financeira na proposição em análise, sobretudo pelo fato dessa MP não envolver
normas sobre a estruturação dos orçamentos públicos, a fixação de metas prioritárias
ou sobre a realização de alocações específicas nos orçamentos da União. No que se
refere à sua análise em relação às normas do Capítulo VI da LDO/2006 (“Da Política
de Aplicação dos Recursos das Agências Financeiras Oficiais de Fomento”), ficou
evidente que, no caso dessas, em particular no da Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil, por força do que estabelece o art. 98, “os encargos dos empréstimos
e financiamentos concedidos pelas agências não poderão ser inferiores aos
respectivos custos de captação e administração, ressalvado o previsto na Lei nº 7.827
[que trata dos fundos Constitucionais], de 27 de setembro de 1989.”

4) No Contexto da Lei Orçamentária Vigente (LOA 2006):

      O exame da Medida Provisória nº 321, de 2006, colocou em evidência que
as suas disposições não possuem repercussões diretas sobre a Lei Orçamentária
Anual vigente (Lei nº 11.306, de 2006), sobretudo por não envolver elevação nas
despesas ou redução nas receitas públicas nela previstas, já que trata de disposições
aplicáveis apenas a empreendimentos financiados por entidades dos Sistemas
Financeiros da Habitação e do Saneamento (SFH e SFS) com recursos de depósitos
de poupança. Como se sabe, tais recursos, embora sob a tutela e supervisão do
Poder Público, não se acham na esfera dos orçamentos da União.

4. CONCLUSÃO

São esses os elementos objetivos que entendemos pertinentes propiciar
para subsidiar os trabalhos e as decisões da Relatoria e da Comissão.

                                Brasília, 20 de setembro de 2006

OSVALDO MALDONADO SANCHES
Consultor de Orçamento


