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.. \

o Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da
Receita Federal do Brasil - SIN'DIRECEITA honro-nos com consulta o

respeito

de

questões

concernentes

ao

Bônus

de

Eficiência

e

Produtividade na Afvidade Tributária e Aduaneira, inc;titl.Jído pela lei n.c
13.464/2017.

Como forma de sintetização do objeto d a
Consulta, foram-nos encaminhados quesitos que ciiCi.Jnscrevem o
Parecer a seí exarado no âmbito dos aspectos de constitucionalidade e
legdidade do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Trib táric
e

Aduaneira,

como

se

verifico

pela

transcrição

dos

seguIntes

questionamentos:

!)

o

Ror,tiS de Eficiêncja instituído por lei específic a , otende ao que

determina o i"ci:;o X do artIgo 37 da Constittliçt5o Federa!:?
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•

11)

Foi atendido o princípio da reserva de lei?

/11)

Considerando ter sido o Bônus de Eficiência criado pela Lei n.o

13.464/2017, poderá a referida vantagem ser regulamentada por meio
de decreto?
IV)

O Decreto que regulamentará o Lei n. ° 13.464/20 17 encontraria

vedação quanto à

regularidade formal e

material à

luz da

Constituição Federal?
V)

O decreto que regulamentará o Bônus de Eficiência (que já foi

instituído pela Lei n. ° 13.464/2017 e com recursos também previstos no
Decreto-Lei n°. 1.437/1975) ao estabelecer como se dará o se!.:
pagamento implicaria er,l aumento de despesa inconstitucional eiou
ilegal?
Vlj

O Decreto-Lei n .o ;.437/1975 que criou o Fundo Especia! de

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização
- FUNDAF, destinado a pagar os valores do Bônus de Eficiência, viola

.,

alguma previsão constitucional ou legal?
VII) Há algum óbice para que os recursos destinados ao pagamento
do Bônus de Eficiência sejam estabelecidos no Plano de Aplicação do

FUf\JDAF aprovado peío Ministro da Fazenda, c omo já ocorre em
relação às outras despesas custeadas pelo FUNDAF?
VIII) Analisando a lei de responsabilidade fiscol (Lei Complementar n. °
lO ! /2000) como norma que regulamenta as finanças públicas e o

responsabilidade na gestão fiscal, a criação do Bônus de Eficiência e

a sua futura regulamentação por decreto afrontariam a preVisão
contida nos §§ 1° e 6° do artigo 17 da referida Lei?
IX;

Considerando a previsão contida na Lei de Responsabilidode

Fiscal, especialmente o p íevisto no artigo 16, a regulamentação pOí
Instrumento infralegal do Bônus de Eficiência, estabelecido pela Lei n.o
13.464/2017, estara compatível com o piano plurianlJal e a lei d e
diretrizes orçamentárias 2

Xl

Ainda à ,uz do an'igo 16 da Lei de Responsabilidade Fisc a í, a

instituição do Bônus de Eficiência alcança os objetivos, prioridades e

•

metas previstos no plano plurianual e a lei de diretr.izes orçamentárias,
sem contraias qualquer de suas disposições?
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Cumpre registrar que ao ensejo da consulta
nos foi solicitado o oferecimento preambular de Opinião JUíídica,
compreendendo o trato dos quesitos (I), (111), (IV) e (V), o que fizemos
nos seguintes termos.

OPINÃO JURímCA

FIXACÃO DE PREMISSAS - H'ISTÓRICO LEGISLATIVO PERTINENTE A MATÉRIA

A lei n.o 13.464/2017 é decorrente da conversão
da Medida Provisória n.o 765/2016, editada pelo Presidente da República,

••

alterando a remuneração de servidores de ex-Territórios e de servidOíes
públicos federais; reorganiza cargos e carreiras, estabelece regras de
incorporação de gratificação de desempenho a aposentadorias e
pensões. dando outras providências, alterando leis que dispunham a
respeito da matério.

A tramitaçoo do processo de conversão de
medida provisória, seguindo as disposições constitucionais e regimentais
do Congresso Nacional, culminou corn a edição da lei n.o 13.464/2017.
cuja vigência se deu a partir de sua publicação (11 de Julho de 2017),
r.ão produzindo efeitos retroativos , de ordem financeira, anteriores à
data da publicação do Medida Provisória n.o 765/2016 (30 de dezembro
de2016).

Passemos agora à análise dos quesitos.

3

Professor da Faculdade de Direito da
Pontificia Universidade Católica de São Paulo

A - Quanto ao quesito (I), o artigo 37, inciso X da
Constituição da República, com redação conferida pela Emenda
Constitucional n. o 19/1998, prescreve que a remuneração dos servidores
públicos somente poderá ser fixada ou aUerada mediante lei especifica,
devendo ser observada a iniciativa privativa própria de cada hipótese:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(... )

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o

§ 4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurado revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices:

.,
...

Da leitura do dispositivo constitucional, verifica
se a fixação de dois requisitos indispensáveis para a alteração ou fixação
da remuneração dos servidores públicos, quais sejam: a) lei especifica; e

b) iniciativa privativa, definida é, claro, pela regra de competência.

Pois bem.

Para a ordem jurídica atualmente em vigOí, são
considerados espécies normativas, submetidas a processo legislativo
próprio, todas aquelas dispostas nos incisos do artigo 59 da Constituição
da República:

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
" .. leis complementares;
111 - leis ordinárias:
IV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
\/1 - decretos legislativos;
VII - resoluções.
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No que tange ao requisito de I'ei específica 1,
entendemos como tal a obrigatoriedade de um diploma legal que tenha
por conteúdo matéria determinada circunscrita a um mesmo tema ou
a ssunto, admitindo-se disciplina de questões conexas ou da mesma
roatureza .

Como

matéria

que

compõe

determinada

legislação, por seu turno. se verifica c trato de questões relacionadas a
:.Jm mesmo instituto ou ramo do direito.

Quanto ao requisito de iniciativa privativa, é de
se atentar para o disposto nos artigos 61 , § 1o, inciso I: e 62, ombos da
Constituição da República, que elenco as matérias I.egislativas que são
de li niciativa privativa do Presidente da República:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente d a
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores. ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos. na forma e nos casos
previstos nesta ConstitUIção.
§ 1° Sõo de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
(... )
" - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos publicos na
administração direta e autárquIca ou aumento de sua remuneraç ão:
bJ organização administrativa e judici6ria, matéria tributária e
orçamentária, serviço s públicos e pessoaí da administração dOS
Territór;os:
c) servidores públicos da Uniõo e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria:
I O Supremo Tribunal Federal, no ãmbito do julgamento da ADI 5 154. está realizando
reflexão aprofundada sobre o nuclear conteúdo do termo 'lei específica' . inauguradc
o divergência pelo saudoso Ministro Teor! Zavoscki, entende-se por lei especifica a lei
q ue discipline certa questão. diversamente do lei de conteúdo exclusivo. como se
observa da ieitura do artigo 150. §6° d a C onstituição do República . (A ação encontrc
se suspenso)
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d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União,
bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e
da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios:
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração
pública, observado o disposto no art. 84, VI:
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de
cargos, promoções,
estabilidade, remuneração, reforma e
transferência para o reserva . (g.n)
(... )
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo
submetê-Ias de imediato ao Congresso Nacional.
§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria:
I - relativa a:
a} nacionalidade, cidadania. direitos políticos, partidos políticos e
direito eleitoral:
b) direito penal, processual penal e processual civil:
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira
e a garantia de seus membros:
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos
adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 30:
1/ - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular
ou qualquer outro ativo financeiro:
111 - reservada a lei complementar:
iV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso
Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
(g.n)

..

N'ota-se,
legislativas

previstas

na

desta

Constituição

feita,
da

que

das

hipóteses

República,

compete

privativamente ao Presidente da República dar início a processe
legislativo, seja por meio de projeto de lei ou por medida provisória,
encam,i nhondo, por conseguinte. ao Poder Legislativo para dar os
andamentos devidos a cada espécie.

A.naHsando-se a lei n. o 13.464i2017 verifica-se que
suo ongem é decorrente de medida provisória, de ,i niciativa do
Presidente da República , e seu conteúdo, além de não dispor acerca de
matéria vedada pelo § lOdo artigo 62, da Constituição da República,
versa questões de direito administrativo, mais especificamente com
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relação a servidores públicos, na órbita da administração pública
federal. Há, portanto, um mesmo eixo temático.

Assim sendo, entendemos que foi atendido o
disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição da República.

De

qualquer

forma,

impõe-se

também,

evidentemente, atentar para o que prescreve o inciso XI do artigo 37, e
o que mais de ordem constitucional couber, como o disposto no artigo
169 da nossa Lei Maior, que reza:

Art. /69. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar.
§ /0 A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração
de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público, só poderão ser feitas:
1- se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes:
/1- se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias,
ressalvadas as empresas públicas e os sociedades de economia
mista.

'.

B - No que diz respeito aos quesitos (111), (IV) e (V),
as suas respostas reclamam consideíOções a respeito da competêncla
do Chefe do Executivo para baixar decreto, regulamentando a lei
federa l n,o 13.464/2017 .

A

matéria

é,

eminentemente,

de

ordem

constituciona'l,
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o

artigo 84, coput, e respectivos incisos IV e VI,

alínea a, rezam:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(... )
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir
decretos e regulamentos para sua fiel execução:
(... )
VI - dispor, mediante decreto, sobre
a) organização e funcionamento da administração federal, quando
não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de
órgãos públicos.

Sabe-se, a propósito, que regulamentos são atos
nOímativos infra legais, baixados mediante decretos editados por Chefes
do Executivo.

IR egulamento que vier a ser baixado mediante
decreto do Presidente da República, pode ter por objeto a lei n.o
13.464/2017 porque se trata de lei de natureza administrativa, a ser
cumprida pela própria Administração Púb lica Federal.

É certo também que regulamentos, como o
cogitado, só poderão ser da espécie regulamento de execução, isto é,
pOía fiel execução da lei. inconfundível com regulamentos delegados
ou autorizados, ou autônomos , em rigor não admitidos em nosso
ordenamento jurídico, ressalvado o disposto no artigo 84, inciso VI, já
transcrito.

Regulamento dessa espécie nao pode inovar

.

originalmente na ordem jurídica. Tratando-se, rep ita-se, de ato normativo
infralegai, seró de nível hierárquico inferior

c lei a ser regulamentada .
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Regulamentos de execução só podem veicular
regras orgânicas e procedimentais para fiel execução das leis a que se
referem, razão pela qual costumamos até ressaltar que, em rigor, não é
a lei que é regulamentada, mas sim a atuação dos agentes e órgãos
competentes para escorreito e eficaz cumprimento da lei.

Regulamento respeitoso o. essa finalidade, de
ensejar fiel execução da lei, sem inovar originalmente na ordem jurídica,
a ser veicu lado mediante decreto do Chefe do Executivo, estará
revestido de regularidade formal e material' ou substancial à luz da
Constituição da República.

Nessa

ordem

de

raciocínio,

inegável

a

competência do Presidente da República para, baixando decreto
regulamentar à legislação instituidora do Bônus de Eficiência, d ispor a
respeito

da

atuação

pagamento, a

dOS

órgãos

e

agentes

responsáveis

pelo

quem de direito, do referido Bônus, isto é, dos

procedimentos e formalidades a serem observados.

Concluindo, resu midamente:

Quesito (I) - O Bônus de Eficiência institu'do por

lei específica atende, em princípio, ao que determina o inciso X do artigo
37 da Constituição da República. Trata-se de matéria a ser versado por
lei, e a espécie normativa adotada é a apropriada;

Quesitos (111), (IV) e (V) - A liei que instituiu o Bônus

de Eficiênóa comporta regulamentação via decreto, limitada ao
estabelecimento do que se fizer necessório para sua fiel execução. Assim
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editado, o decreto não será ofensivo, formal ou materialmente, à
Constituição da Repúbllica. inclusive no que prescrever como se dará o
pagamento do referido Bônus, não implicando, em princípio, aumento
de despesa inconstitucional e/ou ilegal. Conclusão definitiva, no caso
concreto, demanda ciência dos termos da regulamentação que se
pretende editar.

Foi essa a nossa opinião, a ser complementada
com a emissão de parecer dando respostas a todos os quesitos
formulados, com a brevidade solicitada.

Ratificamos, nesta oportunidade, as conclusões
lançadas ao ensejo da referida opinião jurídica.

Re'j'ornamos agora ao trato da matéria, com
foco nos demais quesitos formulados, sem prejuízo de anotações
adicionais àquelas considerações anteriormente expendidas.

Permitimo-nos registrar que examinamos, dentre
outros os seguintes diplomas:

a) Medida Provisória N. o 765/2016;

b) Exposição de Motivos da MP n. o 765/2016;
c) Lei n. o 13.464/2017 que instituiu o Bônus de Eficiência e

Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira;
d) Decreto-lei n.o 1.437 i1975 que instituiu o FUNDAF;
e) Parecer da Comissão Mista do Congresso Nacional

para conversão da MP n.o 765/2016;
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f)

Lei n. O 4.320/1964, que trata do sistema financeiro e

fundos públicos;

Assim sendo, apreciando agora os demais
quesitos formulados - VI a X -, temos a anotar o quanto segue:

C -Inicialmente, cumpre ressaltar que, em face
mesmo dos ques,itos já apreciados , resulta como comequência o nosso
entendimento no sentido de que restou respeitado o princípio da
legalid ade

em

sentido

estrito.

A

edição

de

medida

provisória,

posteriormente convertida em lei. foi a espécie normativa necessária e
suficiente para o instituição do Bônus de Efliciência considerado. A
resposta, portan to , ao quesito 11 é afirmativa.

Válido
legalidade/constitucionalidade

anotar,
do

no

referido

que
Bônus,

diz
que

respeito
a

lei

a
n. O

13.46 A/20 17 alterou o regime jurídico dos servidores a que ela faz
referência, especificamente quanto a percepção de vencimentos, o
que, contudo, conforme sua nova configuração, em nada se mostra
ofensivo a ordem jurídica, posto que,. sobretudo, prestigiou o primado da
eficiência, esculpido no artigo 37 da Constituição da República.

Como bem salientado no parecer do comissão
mista do Congresso Nacional formada para anóHse da Medida Provisória
n. o 765/2016, "o processo de pagamento dos servidmes das carreiras da
Rece!ta Federal do Brasil (... ) permitirá o aumento da eficiência do
respectivo trabaiho".
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A propósito, foi referido também no citado
parecer que o atual quadro de remuneração instituído peia citada
medida

provisória

possui

notável

similaridade com

a

fo:-ma

de

remuneração dos mesmos servidores antes de sua alteração, procedida
peta Medida Provisória n.O 440/2008 e posteriormente convertida na lei n.o
11 .890/2008.

Noutra banda , a lei n.O 13.464/2017, ao instituir o
Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tr,ibutária e Aduaneira
fixou a origem pare custeio d o referido Bônus, respeitando a destinação
v!nculada dos recursos do FUNDAF, determinou as carreiras que
poderiom perceber a gratificação por produtividade, assim como
descreveu os critérios e fórmula para determinação do Bônus a ser pago,

.

relegando a norma regulamentadora posterior apenas a definição do
:

índice de eficiência institucional, que prescinde de conhecimento das
metas estabelecidas nos objetivos ou no planejamento estratéQ'ico da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sua base de cál'culo especifica
dentre todo o espectro de fontes de recursos do FUNDAif.

Decreto
afirmado

na

opinião

a

jurídíca

ser baixado
transcrita

poderia,

acima ,

como Já

servirá

para

regulamentação e fiel execução da lei, o que necessariamente diz
respeito também a definição do índice de eficiência institucional e de
sua base de cálculo específica, sem o que não haveria como dizer qual
o quantum a que cada servidor haveria de fazer jus à titulo do Bônus.

o decreto regulamentador que dispusesse sobre
essa matéria não estaria, em rigor, criando ou aumento despesa porque

12

Professor da Faculdade de Direito da
Pontificia Universidade Católica de São Paulo

o decreto não poderia dispor a respeito de ampliação ou redução das
próprias fontes de custeio do fundo.

Em termos orçamentários não se está ensejando
mais ou menos recursos ao fundo.

Se a regulamentação a ser baixado pelo Chefe
do Executivo, para fiel execução da lei, não contiver disposições que
deem eficácia e ap'l icabilidade ao Bônus instituído por lei, essa omissão
estará a inviabflizar o gozo dos servidores a vantagem pecuniária
instituída por lei.

Minudenciamento em regul,amento do que se
faça necessário para apuração do quantum devido aos servidores, e o
estabelecimento da metodologia a ser estabelecida também em
regulamento não implicará aumento ou diminuição das fontes de custeio
do referido Fundo, nem do quantum que a ele será destinado.

Outrossim, referida regulamentação por decreto
da base de cálculo específica dentre as diversas fon tes de recursos do
FUNDAF importa discricionoriedade do Poder Executivo, em face da lei,
limitada, entretanto, aos recursos do

~undo

em questão e aos limites

orçamentários previstos, compatibilizados com a legislação financeira da
União.

D - Quanto ao quesito V!, é c:ie rigor examinar as
disposições

da

legislação

que

instituiu

o

Fundo

Especiai

de

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização
(FUNDAJ) em consonância com a teoria geral dos fundos públicos.
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o

Fundo

Especial

de

Desenvolvimento

e

Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (FUNDAF), instituído
pelo Decreto-lei n.o 1.437/1975, possui como finalidade, conforme o artigo
6° de seu diploma instituidor, o fornecimento de recursos para financiar o
reaparelhamento e reequipamento da Secretaria da Receita Federal, a
ctendeí aos demais encargos específicos inerentes ao desenvolvimento
e aperfeiçoamento das atividades de fiscalização dos tíibutos federais e,
especialmente, a intensificar a repressão às infrações relativas a
mercadorias estrangeiros e a outras modalidades de fraude fiscal ou
cambial, inclusive mediante a instituição de sistemas especiais de
controle do va'lor externo d e mercadorias e de exames loboratoriois,
al'ém de oufros objetivos previstos em seu parágrafo único.

Como fundo púb'lico, o FUNDAF se caracteriza
por ser um fundo especial, cujo produto é constituído de receitas
específicas (aífigo 8° do Decreto-Lei n.O 1.437/1975) que, por lei, se
vincu lam à realização de objetivos ou serviços predeterminados, sendo
facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.

A regulamentação vigente dos fundos especiais,
p resente desde a década de 60, possui ponto de início na Lei n.o
4.320/1964 (que trata de normas gerais de Direito Financeiro pora
elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes da
Federação) perpassando pelo Decreto rI.o 98.872/1986 que dispõe,
precipuamente, sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro
~~acional.
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A Lei n. O 4.320/"1964, em seus artigos 71 a 74, trata
genericamente acerca dos fundos especiais nos seguintes termos:

TíTUt O VII
Dos Fundos Especiais

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas
que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou
serviços. facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.
ArL 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos
especiais far-se-á através de dotação consignada na Lel de
Orçamento ou em créditos adicionais.
Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu. o saldo
positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para
o exercício seguinte. a crédito do mesmo fundo .
Art. 74 . A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas
peculiares de contrôle. prestação e tomada de contas. sem de
qualquer modo. elidir a competência específica do Tribunal de
Contas ou órgão equivalente .

Por sua vez, o Decreto n. O 98.872/1986 trouxe
maiores detalhamentos sobre o regime jurídico dos f Lindos especiais:

seçÃo IX
Fundos Especiais

Art. 71. Constitui Fundo Especial de natureza contábil ou f·i nanceira.
para fins deste decreto. a modalidade de gestão de parcela de
recursos do Tesouro Nacional. vinculados por lei à õealização de
determinados objetivos de política econômlca. social ou
administrativa do Governo.
§ 10 São Fundos Especiais de natureza contábii . os constituídos por
disponibilidades financeiras evidenciadas em registros contábeis .
destinados a atender a saques a serem efetuados diretamente contra
a caixa do Tesouro Nacíonal.
§ 20 São Fundos Especiais de natureza financeira . os constituídos
mediante movimentação de recursos de caixa do Tesouro Naciona!'
para depósitos em estabelec imentos oficiais de crédito. segundo
cronograma aprovado. destinados a atender aos saques previstos e m
programação específico.
Art. 72. A aplicação de receitas vinculadas a fundos especiais farse-á
através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em crédito
adicional.
Art . 73. É vedado levar a crédito de qualquer fundo recursos
orçamentários que não lhe forem especificamente destinados em
orçamento ou em crédito adicional
Art. 74. A aplicação de recursos através de fundos especiais constará
de programação e será especificada em orçamento próprio .
aprovado antes do início do exercício financeiro a que se referir.
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Art. 75. Somente poderá ser contemplado na programação financeira
setorial o fundo especial devidamente cadastrado pela Secretaria do
Tesouro Nacional. mediante encaminhamento da respectiva
Secretaria de Controle interno. ou órgão de atribuições equivalentes .
Art. 76. Salvo expressa disposição de lei em contrário, aplicam-se à
execução orçamentária de fundo especial as mesmas normas gerais
que regem a execução orçamentária da União.
Art. 77. Não será permitida a utilização de recursos vinculados a fundo
especial para despesas que não se identifiquem diretamente com a
realização de seus objetivos ou serviços determinados.
Art. 78. A contabilização dos fundos especiais geridos na área da
administração direta será feita pelo órgão de contabilidade do
Sistema de Controie Interno, onde ficarão arquivados os respectivos
documentos para fins d e acompanhamento e fiscalização .
Parágrofo único. Quando a gestão do fundo for atribuído a
estabelecimento oficial de crédito, a este caberá sua contabilização
e remeter os respectivos balanços acoMpanhados de demonstrações
financeiras à Secretaria de Controle interno, ou órgão de atribuições
equivalentes. para fins da supervisão ministerial.
Art. 79. O saldo financeiro apurado em balanço de fundo especial
poderá ser utilizado em exercicio subseqüente, se incorporado ao seu
orçamento .
Art. 80. Extinguir-se-á o fundo especial inativo por mais de dois
exercicios financeiros.
Art . 81. É vedada a constituição de fundo especial. ou sua
manutenção, com recursos originários de dotações orçamentárias da
União, em empresas publicas, sociedades de economia mista e
fundoções, salvo quando se tratar de estabel'e cimento oficial de
crédito.

A par da distinção entre fundos contábeis e
financeiros cuja dist,i nção provoca debates de índole meramente
classíficatória no campo teórico, visto que se verifica, no direito brasileiro,
Cl

existência de fundos híbridos, o que se obseíva das disposições que

versam sobre a temática dos fun d os pertinentes a Consulta que ora se
responde para a escorreita utilização do fundo é devido, conforme se
d~preende

dos artigos transcritos acima, é a necessidade de i)

vinculação aos objetivos ou serviços específicos p ara os quais o fundo foi
criado para que se peímita a destinação dos recursos; que ii) a
destinação da receita a ser vinculada ao fundo deve constar em
dotação orçamentária prevista na Lei de Orçamento, ou em créditos
adicionais; e que iH) a aplicação de recursos deverá constar de
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programação e ser especificada em orçamento próprio, aprovado antes
do início do exercício f,illanceiro a que se referir.

Preenchidos os requisitos listados, na hipótese
enfrentada neste Parecer, bem como a escorreita observância de todas
as disposições que regem os fundos especiais, não haverá que se falar
quanto a inconstitucionalidade e ou ilegalidade do Decreto-lei n. o
1.437/1975 e do FUNDAF.

Averiguada

a

integra

das

disposições

do

Decreto-lei n.o

1.437/1975 sobre o FUNDAF, na mesma linha de

considerações

anteriormente

desenvolvidas,

parece-nos

inexistir

violação a qualquer norma hierarquicamente superior que pudesse
afetar a legalidade/constitucionalidade do Decreto-lei n. o 1.437/1975, de
resto recepcionado pela Constituição em vigor.

Decreto-lei, como espécie normativa, estava
inserido como instrumento passível de ser editado pelo Presidente da
República, nos termos do artigo 46, V e 55 da Constituição de 1967, com
a redação que lhe foi dada pela Emenda n. o 01 , de 1969.

Segundo o artigo 36 dos Atos das Disp osições
Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988 2, os fundos já
existentes nO! data de p romulgação da referida Carto Maior [05.10.1988)
deveriam ser ratificados em até dois anos, sob pena de extinção, tendo

2 Art. 36. Os fundos existentes na data da promu igação da Constituição, excetuo dos os
resultantes de isenções fisca s que passem a integrar patrimõnio pnvado e os que
interessem à defesa nacional. extinguir-se-ão, se não forem ratificados pelo Congresso
Nacional no prazo de dois anos.
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sido procedida a ratificação do FUNDAIF por meio do Decreto Legislativo
n.o 22, de 1990.

Mas ainda que se pudesse apontar a lgum vício
de

inconstitucionalidade

quanto

ao

Decreto-lei

mencionado,

especialmente no que concerne ao Bônus de Eficiência e Produtividade
na Atividade Tributária e Aduaneira, o que se admite apenas para efeito
de

ar~umentação,

o que importa aqui é o fundamento de validade da

norma mais recente que o instituiu, qual seja , a lei n.O 13.464, de 10 de
julho de 2017. E desta lei, que não confHta com a Constituição da
República em vigor, quer formal quer substancialmente, merecem
destaque seus artigos 6°,7°,8°,9°, 10,11, 1'2 e 14.

Com efeito, a lei n.o 13.464/2017 realmente
incluiu uma olínea c ao parágrafo único do artigo 6° do Decreto-lei n.o

1.43711975 3 , de sorte que os recursos do FUNDAF passaram a custear
também o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Aduaneira,
destinado à carreira Tributária e Aduaneira do Receita Federal do Brasil.

Essa nova especificação quanto à destinação
dos recursos do FUNDAF coaduna-se perfeitamente com o previsto no
c aput do mesmo artigo 6° que reza :

Art . 6° Fica instituído, no Ministério da Fazenda , o Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização 
FUNDAF, destinado a fornecer recursos para financiar o
reaparelhamento e reequipamento da Secretaria da Receita Federal.
o atender aos demais enc argos específicos Inerentes ao
desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de fiscalização
dos tributos federais e , especialmente , a intensificar a repressão às
infrações relativas a mercadorias estrangeiras e a ouíras modalidades

3

à

c) o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, destinado
car~eira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil.
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de fraude fiscal ou cambial. inclusive mediante a instHuição de
sistemas especiais de controle do valor externo de mercadorias e de
exames laboratoriais.

A

expressão

encargos

"inerentes

ao

desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades" que menciona,
bem denota a finalidade ampla do fundo em questão, de sorte que o
disposto na alínea c transcrita guarda pertinência temática com a mens
legis da norma considerada, na medida em que propicia estímulo ao
desenvolvimento, aperfeiçoamento e intensificação das atividades de
repressão tributária e aduaneira.

Ademais,

não

vislumbramos,

com

referida

inovação legislativa, sequer aumento de despesa, mas apenas previsão
de rea!ocação de parte dos recursos do FUNDAF, em consonância
mesmo com suas finalidades .

E - Quanto a essa questão, pertinente ao quesito
\/H da Consulto, cumpre anotar que os diplomas legais que dispõem a
respeito tanto do Fundo quanto do Bônus de que estamos a tratar,
indicam expressamente os destinatários dos pagamentos,

° critério para

definição do quantum o ser pago e OLjtros aspectos mais.

A competência para administração e gerência
do FUNDAF, por mais de uma passagem legal, é delegado a Secretario
da Receita Federal. Competência esta que, como cediço, deverá estar
coadunada com os diplomas legais hierarquicamente superiores.

Primordialmente,

o

próprio

Decreto-lei

n.o

1.437/1 975, em seu artigo 90 declara que "o FUNDAF será gerido pela
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Secretaria da Receita Federal, obedecido o p'l ano ele aplicação
~reviamente

aprovado pelo Ministro da Fazenda".

Em diploma mais recente, na lei n.o 7.711, de 22
de dezembro de 1988, que dispôs sobre formas de melhoria da
administração

tributária,

além

de

outras

providências,

consta

determinação para que o Poder Executivo estabeleça, "por meio de
decreto as normas, planos, crirtérios, condições e limites para a aplicação
do Fundo em questão" (artigo 6°)4.

Sob a determinação de expedição de decreto
que t;atosse do terna, o Presidente de República, em 15 de oUTubro de
1996, consolidou normas sobre a aplicação de recursos do Fundo
Espeda! de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de
Fiscalização (FUNDAF) - Decreto n.o 2.037/1996.

Dentre as diversas disposições, o artigo 2°
píOclama que caberá à Secretaria da Receita Federal:

Art. 2° Cabe à Secretaria da Receita Federal elaborar:
! - a proposta .:Jrçamentária e as alterações que se tornarem

necessárias durante a execução do orçamento;
11- a programação financeira de desembôfso:
III - o relatório de gestao integrante da mmada de contos.
Parágrafo único. Os atos de gestao orçamentaria, financeira e
patrimonial serão de competência do Secretário da Receita !Federal
e, quando descentralizados os créditos orça mentários e os recursos
financeiros, dos dirigentes das Unidades Gestoras contempladas.

Os fundlos especiais, como é o caso do FUNDAF,
m esmo que obrigados a inscrever-se no Ca d astro Nacional de Pessoas
4 Art. 6° O Poder Executivo estabelecerá por decreto as normas, planos, critérios,
condições e limites para a aplicação do Fundo de que tratam os arts. 3° e 4°, e ato do
Ministro da Fazenda o detalhará.
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Jurídicas 5 ,

não

possuem

personalidade

jurídica,

estando

necessariamente vinculados a algum determinado órgão, encarregado
de sua administração, sendo de responsabílidode da Secretaria da
Receita Federal, sob a supervisão do Ministério da Fazenda 6 .

Desta feita, conclui-se que a gestão do fundo é
de competência da Secretaria da Receita Federal, que o administrará
baseado nas determinações constantes do plano de aplicação
aprovado pelo Ministro do Fazenda.

Verifica-se, também, como nõo poderia deixar
de ser, que o Chefe do Poder Executivo detém competência para
estabelecer as normas, planos, critérios, condições e limites para a
Clpiicação do FUNDAF, por meio de decreto, fundado no artigo 84, IV da
Constituição da República 7 , como fora efetivado mediante o citado
8ecreto n. O 1.037/T996.

Em razão da inovação legislativa que instituiu o
Bônus de Eficiência e Produtiv.i dade ;,a Atividade Tributária e A.duaneira
como destino de parcela dos recursos do FUNDAF. admite-se que o
Presidente da Reoública, ern caso de necessidade de regulamentação
5

Esta obrigatoriedade decorre do previsto no artigo 5°, X, da Instrução Normativa n.o

i.l 38/20 11 da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Nesses termos. por todos, ver: PIETRO , Maria Sylvia Zanella Di. In: Comentários à Lei de
Responsabilidae Fiscal. MARTINS , !Ves Gandra do Silva; NASCIMENTO . Carlos Valder do.
(orgs .). São Paulo: Saraiva, 2001. p. 144.
7 Art. 84. Compeie privativamente ao Presidente da República:
(...,I
IV - sancicnar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução;
6

(. .. )

Vi - dispor, mediante decreto, sobre
a) organização e funcionamento da administração federal. quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinçao de órgaos públicos.

21

Professor da Faculdade de Direito da
Pontificia Universidade Católica de São Paulo

das

disposições

da

lei

n. o

13.464/2017,

expeça

novo

decreto

complementar ao já existente.

Isto posto, é por intermédio mesmo de atos
infralegais que devem ser veiculadas normas regulamentares e outras de
alçada da Presidência da República e dos Órgãos a que o Fundo está
vinculado, como o p:ano de apHcação do FUNDAF, expedido pelo
r."inistério da Fazenda.

Anotamos, a
aplicação

do ifUNDAif é

propósito,

que

o

hierarquicamente inferior à

plano
lei

e

de
suo

regulamentação pelo Chefe do Execut,ivo.

Noutras paiavras, a competência dos Ministres
de Estado para expedição de instruções para execução das lei, decretos
8 regulamento~,

conforme previsão do artigo 87, 11, da Constituição de

República 8 , implica expedição de atos normativos hierarquicamente
inferiores nõo apenas às leis, imediatamente lnfraconstitucionais, mas
também

hierarquicamente

ir,feriores

a

decretos

e

regulamentos

baixados pelo Presidente da República.

Portanto, o que constar do decreto que regulaí
a lei n.o 13.464/2017 que instituiu o Bônus que estamos a tratar, não é
passível de alteração ou moditicação por ato de Ministro de Estado.

B Art . 87 .

Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um
anos e no exercício dos direitos políticos.
Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outros atribuições
estabelecidas nesta Constituição e na lei:
(...)
11 - expedir instruções para a execuç ão das leis, decretos e regulamentes;
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Segue-se que não vislumbramos óbice para que
os recursos destinados ao pagamento do Bônus de Eficiência sejam
contemplados no Plano de Aplicação do FUNDAF aprovado pelo
Ministério da Fazenda, como já ocorre em relação a outras despesas
custeadas pelo mesmo Fundo, previstas igualmente em lei, contanto que
não afrontem as disposições da lei instituidora do Bônus e do decreto a
ser expedido pelo Presidente da República que o regulamente, no que
couber.

F - Em razão do quanto exposto até aqui, cabe

anota r que o pagamento do Bônus de que estamos a tratcr, caracterizo
obrigação de caráter continuado, nos termos do artigo 17, caput, da Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.o 101/2000j, impondo-se
observância do disposto no seu § 10, não incidirndo o prescrito no § 60 , por
não se tratar de serviço da dívida nem reajustamento de remuneração
de pessool.

Todavia,

referidas

disposições

da

I.. el.

Compllementar n.o 101 / 2000 não dizem respeito senão à qualificação da
despesa

como sendo de caráter continuado. Além disso, não

visiumbramos, como já dito, criação de despesa ex novo, porque já havia
p révia fonte de custeio do FUNDAF, com seus íecursos já vinculados ao
d esenvol'v imento, aperfeiçoameni·o 2 intensificação das atividades de
re pressão l ributária e aduaneira. e a regulamentação

Cl

ser editada

haveíó de veicular normas orgânicas e procedimentais para fiei
execução da lei.
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Por outro I,ado, mero regulamento não ensejo,
por si só, a incidência do artigo 16 da Lei de responsabilidade FiscaL
mesmo porque se é certo que a instituição do Bônus sob exame implica
vantagem remuneratória de servidores, isso acarretará oneração de
recursos já previstos para o fundo, sem impacto orçamentário adicionai.

Portanto, e íespondendo aos quesitos VI!I e IX,
não vislumbramos afronta à lei de íesponsabilidade fiscai ou c diplomas
normativos orçamentários com o regulamento a ser expedido.

E certo que a medida provisória convertida
posteriormente na lei ÍI.o 13.464/2017 fez expressa referência em sua
exposição de motivos a estimativa de impacto orçamentário-financeiro
que a irlstituição do Bônus refletiria na realocação dos recursos do
FUNDAF, bem como fez referência a sua adequação quantitativa ao ro!
de autorizações específicas do Projeto de Lei Orçamentária .Anual para
20 " 7, lei n.o 13.408/2016, onde tratou, em seu artigo 103, sobre c
au 't orizaçõo das despesas com pessoal relativas à concessão de
quaisquer vantagens, aumentos de íemuneração, criação de cargos,
empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como
admissões ou contratações

fJ

qual'quer título, de civis ou mIlitares, até o

rr,ontante dcs quantidades e dos limites

orçamentário~

constantes de

anexo específico da Lei Orçamentária de 2017, para a tendimento

00

d isposto no inciso li do § lodo art. 169 da Constituição Federal.

Vaiemo-nos novamen ,e do parecer exarado
pela comissão mista do Congresso Nacional quando de processo de
conversão da Medida Píovisória n.o 765/20"17 que trato'...! de salientar o
adequação orçamentáí:a e financeira do instrumenb normativo.
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G -

Finalmente,

quanto

ao

quesito

X,

a

verificação de adequação do Bônus de Eficiência em comento com os
objetivos, prioridades e metas previstos no plano plurianual (PPA) e a lei
de diretrizes orçamentárias (LDO)

deve ser procedida de modo

individuolizado.

A iei n. o 13.249. de 13 de janeiro de 2016, instituiu
o Piano Plurianual da União para o período de 2016
previstos

como

diretrizes

do

PPA

{artigo

4°j,

G

2019. Foram

dentre

outros,

o

aperfeiçoamenTo da gestão pública com foco no cidadão, na eficiência
do gasto público, na transparênc'o, e no enfrentamento à corrupção:

•

Art. 4° Para o período 2016-2019, o PPA terá como diretrizes:
1- O desenvolvimento sustentável orientado pe'i' a inclusão social;
11 - A melhoria contínua do qualidade dos serviços públicos;
III - A garantia dos direitos humanos com redução dos
desigualdades sociais, regionais, étnico-raciais, geracionais e
de gênero;
IV - O estímulo e a valorização da educação, ciência,
tecnologia e linovação e competltividade;
V - A participação social como direito do cidadão ;
VI- A valorização e o respeito à diversidade cuitural;
VII - O aperfeiçoamenTo da gestão pública com foco no
cidadão , na eficiência do gasto público, nc transparência , e no
en,frentamento à corrupção; e
VI'Ii - A garantia do equ<ÍlÍbíio das contas públicas.

Do Anexo I do PP A, onde estão previstos
detalhadamente os objetivos da União para o período 2016-2019, são
verificados a:gl.Jns objetivos que visam o fortalecimento da fiscafização
'tributária e aduaneira.

o

Objetivo n.o 1095, as fls. 145 e

55 .•

trata do

a primoramento da gestão de receitas e despesas para garantia do
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equilíbrio fiscal, que ficará a cargo do Ministério da Fazenda, tendo como
uma de suas iniciativas a implantação de sistemas estratégicos para
gestão tributária e aduaneira (06R8).

Consta também dos objetivos presentes no
Anexo I a realização de controle e fisca lização ambiental de atividades
e empreendimentos (Oojetivo n. o 1105 - fis. 263 e ss.j. Esse objetivo,
:!~esmo

que de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, para

seu pieno alcance depencerá de atuações conjuntas entre os demais
órgãos da União, dentre eles a fiscalização ambiental!, tributária e
aduaneiro (05QJ).

Na ,\Aensagem da

Presidência,

documento

complementar ao PP A, consta corno objetivos vinculados ao Programa
Temótlco Comércio Exterior, o aprimoramento do controle aduaneiro do
comércio exterior (fls. 164).

Quanto

Q

lei d e diretrizes orçamentárias de 2017

e 2018 9 (respectivamente, lei n. o '13.408i2016 e 13.476/2017), ambos
instrumentos normativos, ao tratar das metas fiscais anuais, em seu Anexo
IV. 11 abordam como característica da política fiscal nacional, sob a
atuação constante do Governo Federal, a melhoria do qualidade de
combcte à sonegação, evasco e elisão fiscal e aprimoramento dos
mecanismos de arrecadação e fiscalização.

Desta

feita,

conclui-se pnmo

foeie

que o

instituição do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tr:butária

Fazemos uso do~ dois diplomas legais posto que são os dOIS instrumentos normativos
que comportam relação com o Bônus instituído pela iei n.o i 3.464/2017 ex,ístentes,

9
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e Aduaneira é instrumento apto a alcançar os objetivos, prioridades e
metas previstos no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias.

Contudo, não dispomos de elementos que nos
perm'i tam, aprioristicamente, e mediante juízo prospectivo, afirmar se a
instituição do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária
e Aduaneira olcançara efetivamente ou não os objetivos, prioridades e
nletas previstos no plano plurianual e a

l~i

de diretrizes orçomentárias,

sem contrariar quaisquer de suas di:;posições.

Esta constatação deverá ser extraída por meio
de acompanhamento concomitantemente das ações coordenadas
pela Administração Pública Fed eral, especificamente no controle
aduaneiro e fiscal, sob a perspectiva de alteração no grau de eficiência
nas respectivas otividades.

É este o nosso parecer.

São Paullo, 15 de setembro de 2017

Co m a co laboração (Jo Or. Alexa ndre H. M oretti
Co m rn arosano
Kopczynski,
integrante
da
C ammarosano Advogcdos Associados.
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