INFORMATIVO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
BRIEFING – MEDIDAS PROVISÓRIAS
(Sujeito a alterações)

CENÁRIO GERAL
CÂMARA DOS DEPUTADOS___________________________________________________


Votação em Plenário:

SEGUNDA-FEIRA (27/11).
- MP 793/17 – que institui o parcelamento das dívidas dos produtores rurais com o Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).
TERÇA-FEIRA (28/11).
- MP 795/17 – que muda regras para a tributação de petroleiras atuantes no Brasil.
- MP 796/17 – que institui o regime especial de incentivo fiscal para a construção de salas de cinema.

CONGRESSO NACIONAL (Comissões Mistas das MPs)____________________________
TERÇA-FEIRA (28/11).
 Reunião para apreciação de Requerimentos e Audiência Pública da MP 800/17 – que autoriza a
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a celebrar aditivo contratual com as
concessionárias de rodovias federais para alongar o prazo de execução de investimentos previstos,
às 14h30, Plenário 9, ala Senador Alexandre Costa, Senado.
Foram convidados representantes do Ministério dos Transportes e da Secretaria do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI); e o ex-diretor da ANTT Marcelo Bruto da Costa Correia.
 Reunião para apreciação do Plano de Trabalho e Audiência Pública da MP 802/17 - que altera o
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), às 14h30, Plenário 15, ala Senador
Alexandre Costa, Senado.
Foram convidados representantes do Ministério do Trabalho e Emprego; Banco Central do Brasil; Caixa
Econômica Federal; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Banco do Brasil; e
do Banco do Nordeste.
 Reunião para apreciação do Plano de Trabalho da MP 803/17 - que prorroga o prazo de adesão ao
Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) e permite a renegociação das dívidas de produtores
rurais com o Funrural, às 15 horas, Plenário 13, ala Senador Alexandre Costa, Senado.

Assessores do PTB das Comissões Mistas de MPs: Weberth Ramal 59527, Mariana Ramal 59532

atualizado em: 27/11/17, 18:10.

INFORMATIVO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
MPV 787/17 – DUPLICAÇÃO DE RODOVIA.
Ementa: Autoriza a desapropriação, em favor da União, do imóvel que especifica, localizado no Município de
João Neiva, Estado do Espírito Santo.
Publicação: 25/07/2017
Obstrução: 15/09/2017
Prazo Final: 28/11/2017
Emendas apresentadas: 00
PRESIDENTE: Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Deputada Norma Ayub (DEM-ES)
RELATOR: Deputada Norma Ayub (DEM-ES)
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Pedro Fernandes (MA)

Suplente: Deputado

RELATÓRIO APROVADO NA COMISSÃO MISTA COM A SEGUINTE ALTERAÇÃO:
O Relatório aprovado na Comissão Mista retirou do texto original alusão à atual concessionária da rodovia
(Eco101 Concessionária de Rodovias), já que, no futuro, ela pode ser substituída.
NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 787/17 autoriza a desapropriação de um imóvel necessário à duplicação de trecho da
Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), na altura do município de João Neiva (ES). O imóvel pertencia
ao município capixaba e passará para o domínio da União.
Segundo a exposição de motivos, o terreno desapropriado integrará a faixa de domínio da rodovia, que foi
concedida para a Eco101 Concessionária de Rodovias. A MP autoriza a concessionária a cobrir, com
recursos próprios, os custos decorrentes da medida. A Eco101 administra 476 quilômetros da BR 101.
Com a desapropriação, o imóvel será declarado de utilidade pública. O Decreto-Lei 3.365/41 determina que a
declaração deve ser antecedida de desapropriação autorizada pelo Legislativo.
A MP determina ainda que a declaração de utilidade pública não exime a concessionária da prévia obtenção
dos licenciamentos ambientais necessários à efetivação das obras.

Assessores do PTB das Comissões Mistas de MPs: Weberth Ramal 59527, Mariana Ramal 59532
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MPV 788/17 –RESGATE DE VALORES PAGOS A FALECIDOS.
Ementa: Dispõe sobre a restituição de valores creditados em instituição financeira por ente público em favor
de pessoa falecida.
Publicação: 25/07/2017
Obstrução: 15/09/2017
Prazo Final: 28/11/2017
Emendas apresentadas: 16
PRESIDENTE: Deputada Norma Ayub (DEM-ES)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Senador Humberto Costa (PT-PE)
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Pedro Fernandes (MA)

Suplente: Deputado

NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 788/17 define o procedimento de devolução de recursos creditados indevidamente por
órgão da administração pública na conta de servidores e pensionistas falecidos.
Atualmente, segundo o Poder Executivo, existe uma defasagem média de 59 dias entre o falecimento do
servidor ou pensionista e a comunicação do fato ao órgão de origem, o que gera acúmulo de recursos
públicos em contas particulares, com a possibilidade de saques indevidos.
Além disso, os bancos dificultam a restituição dos valores alegando, com base em resoluções do Conselho
Monetário Nacional, que apenas o próprio correntista pode movimentar sua conta ou autorizar um débito.
A MP cria uma regra específica e estipula prazos para o retorno dos valores para os cofres públicos.
Prazos e comprovação
De acordo com a norma, o órgão pagador (que pode ser ligado a União, estados, Distrito Federal e
municípios) informará ao banco o valor a ser restituído. A instituição financeira bloqueará o montante tão logo
receba o documento comprobatório do falecimento e devolverá o montante ao erário. Se não houver saldo
suficiente na conta do falecido, o banco devolverá o valor disponível.
O prazo de devolução vai depender do tipo de documento comprobatório do óbito apresentado pelo órgão
pagador. Será de 45 dias se for apresentado o original ou a cópia autenticada da certidão de óbito, ou a
comunicação eletrônica do cartório. O prazo será de 90 dias ser for usada informação prestada por órgão
integrante do Sistema Único de Saúde (SUS) ou pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A MP determina que, caso haja a constatação de algum erro, por meio do comparecimento do beneficiário ou
de prova de vida, o banco deverá desbloquear de imediato os valores e comunicar o ocorrido ao órgão
responsável.
O texto estabelece ainda que a restituição de valores aplica-se aos depósitos realizados antes da entrada em
vigor da MP, desde que posteriores ao óbito. A norma isenta apenas os depósitos do programa Bolsa Família
dos novos critérios de restituição.

Assessores do PTB das Comissões Mistas de MPs: Weberth Ramal 59527, Mariana Ramal 59532
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Arrecadação
Conforme o governo, a MP 788 possui potencial de recuperação de cerca de R$ 600 milhões de créditos
indevidos já efetuados apenas no âmbito federal. Somente entre março e abril deste ano, R$ 10 milhões
teriam sido pagos após a morte de servidor ou pensionista.

Assessores do PTB das Comissões Mistas de MPs: Weberth Ramal 59527, Mariana Ramal 59532
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MPV 790/17 - ALTERA O CÓDIGO DE MINERAÇÃO.
Ementa: Altera o Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de Mineração, e a Lei no 6.567, de
24 de setembro de 1978, que dispõe sobre regime especial para exploração e aproveitamento das
substâncias minerais que especifica e dá outras providências.
Publicação: 26/07/2017
Obstrução: 15/09/2017
Prazo Final: 28/11/2017
Emendas apresentadas: 250
PRESIDENTE: Deputada Geovania de Sá (PSDB-SC)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR)

Suplente: Deputado Pedro Fernandes (MA)

APROVADO O RELATÓRIO DA MP 790/17 NA COMISSÃO MISTA COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES:
 Suprimiu do texto a possibilidade de incentivos à pesquisa mineral por meio de oferta pública de ações
associadas a deduções no imposto de renda.
 Determinou a regulamentação da vedação de exportação de ouro bruto e destinou exclusivamente às
cooperativas a exploração em áreas designadas, conforme o interesse público.
 Responsabilização do minerador de recuperar as áreas ambientalmente degradadas e a obrigatoriedade
de executar o plano de fechamento da mina, quando houver essa necessidade.
 Prevê a contratação de seguro para barragens de rejeitos inseridas na Política Nacional de Segurança de
Barragens e mesmo das não incluídas, se o órgão regulador assim decidir.
 Prevê a criação do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), responsável pelo assessoramento do
presidente da República nos assuntos de interesse do setor.
 O exercício da atividade de mineração inclui a obrigatoriedade do titular do direito minerário de recuperar o
meio ambiente na área degradada, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão competente;
 O direito à participação do proprietário do solo, público ou privado, nos resultados da lavra no caso de
lavra em terra pública estadual ou federalizada, será devida ao Estado em cujo território ocorre a exploração
mineral;
 Os títulos de direitos minerários podem ser oferecidos como garantia para fins de financiamento, conforme
regulamento;
 A Taxa Anual por Hectare – TAH, terá o valor mínimo de R$ 3,00 (três reais) e o máximo de R$ 9,00 (nove
reais) por hectare, sendo admitida a fixação em valores progressivos em função da substância mineral
objetivada, extensão e localização da área, conforme regulamento;
 Compete ao DNPM declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão
administrativa, das áreas necessárias ao desenvolvimento das atividades de pesquisa mineral, lavra, obras e
serviços auxiliares, conforme regulamento;
 O empreendimento mineiro deverá provisionar a cada ano, de forma cumulativa, 1% (um por cento) da
base de cálculo da CFEM para cobrir os custos do fechamento de mina, conforme Regulamento;
Assessores do PTB das Comissões Mistas de MPs: Weberth Ramal 59527, Mariana Ramal 59532
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 Desde que devidamente averbados no DNPM, os seguintes atos de oneração gravam o direito minerário e
subsistirão quando de sua alienação: I – o penhor de direitos minerários; II – a servidão minerária; III – a
promessa de cessão de direitos minerários; IV – o royalty mineral privado, assim entendido como o negócio
jurídico firmado entre o titular do direito minerário e terceiros, cujo objeto seja a participação nos resultados da
lavra pertencente exclusivamente ao titular do direito minerário; e V – os ônus judiciais sobre direitos
minerários;
NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 790/2017 altera a Lei 6.567/1978 e o Código de Mineração (Decreto-Lei 227/1967) em
diversos pontos. A maioria deles é referente às normas para a pesquisa no setor, que é a execução dos
trabalhos necessários à definição da jazida, a sua avaliação e à determinação do seu aproveitamento
econômico. A MP disciplina as obrigações, concessões de trechos, multas e outras sanções, desonerações e
regras para o relatório final da pesquisa.
O novo marco legal do setor mineral altera vários pontos do Código de Mineração (Decreto-lei 227/67), A
exposição de motivos traz que uma das principais mudanças é a ampliação do prazo para a realização de
pesquisa mineral, que será de dois a quatro anos. Hoje é de um a três anos.
A pesquisa mineral é a primeira fase da atividade de exploração e tem como objetivo definir a jazida e o seu
aproveitamento econômico. O prazo da pesquisa poderá ser prorrogado sucessivamente, desde que o titular
do direito comprove dificuldade de acesso à área ou não obtenção da licença ambiental por motivo alheio a
ele.
A MP determina que o titular poderá continuar os trabalhos, inclusive em campo, após o término da fase de
pesquisa para o aproveitamento econômico da mina. Os dados obtidos pós-pesquisa terão que ser
comunicados à agência reguladora.
A medida estabelece também que o responsável poderá ser obrigado a apresentar, duas vezes por ano,
relatório de progresso da pesquisa.
Outro ponto importante da norma é a previsão expressa da responsabilidade do minerador de recuperar as
áreas ambientalmente degradadas e a obrigatoriedade de executar o plano de fechamento da mina, quando
houver essa necessidade.
Desoneração de área
A MP estabelece um novo critério para as chamadas “áreas desoneradas”, que são aquelas que estavam
ligadas a um direito de pesquisa ou exploração e tornaram-se disponíveis.
A redação proposta pelo governo determina que qualquer fase ou exigência não cumprida pelo titular do
direito pode tornar a área disponível para disputa por meio de leilão eletrônico, no qual vence a oferta de
maior valor.
Multas
Outra mudança é a ampliação do valor das multas aplicadas para quem desrespeitar as normas do Código de
Mineração, que vai variar de R$ 2 mil a R$ 30 milhões. Hoje, o teto é de R$ 2,5 milhões, segundo o governo.
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A MP prevê ainda três novos tipos de sanção: multa diária, suspensão temporária (parcial ou total) das
atividades minerais e apreensão de minérios, bens e equipamentos. Foram mantidas as demais sanções
(advertência, multa e caducidade do direito).

Assessores do PTB das Comissões Mistas de MPs: Weberth Ramal 59527, Mariana Ramal 59532

atualizado em: 27/11/17, 18:10.

INFORMATIVO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
MPV 792/17 - PDV DO EXECUTIVO FEDERAL
Ementa: Institui, no âmbito do Poder Executivo federal, o Programa de Desligamento Voluntário, a jornada de
trabalho reduzida com remuneração proporcional e a licença sem remuneração com pagamento de incentivo
em pecúnia, destinados ao servidor da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Publicação: 27/07/2017
Obstrução: 15/09/2017
Prazo Final: 28/11/2017
Emendas apresentadas: 185
PRESIDENTE: Deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
RELATOR REVISOR: Deputado Paes Landim (PTB-PI)
Titular: Deputado Paes Landim (PI)

Suplente: Deputado Pedro Fernandes (MA)

RELATÓRIO APROVADO NA COMISSÃO MISTA.
NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 792/17 institui o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de servidores públicos
federais, a jornada de trabalho reduzida e a licença incentivada. A MP é direcionada para a administração
direta e indireta do Executivo federal, que emprega 632,5 mil servidores civis ativos.
Segundo o Ministério do Planejamento, o objetivo do governo é economizar R$ 1 bilhão por ano com a folha
salarial. Em 2016, as despesas do Executivo com servidores civis ativos somaram R$ 96,4 bilhões.
Indenização do PDV
Segundo o texto da MP, a indenização será de 125% da remuneração mensal do servidor, na data da
exoneração, multiplicada pelo número de anos de efetivo exercício. Não haverá desconto de Imposto de
Renda (IR) ou para o regime previdenciário (do serviço público ou complementar).
A forma de pagamento será definida pelo Ministério do Planejamento, podendo ser em montante único ou
parcelado. Os servidores que optarem pelo desligamento perderão o vínculo com a administração pública.
Não poderão aderir ao PDV os servidores em estágio probatório, que tenham cumprido os requisitos para a
aposentadoria, que tenham se aposentado e reingressado no serviço público, ou que tenham, na data de
abertura do processo de adesão ao PDV, passado em concurso público federal dentro do número de vagas
oferecidas.
Também não poderão participar do PDV os servidores condenados à perda de cargo, afastados por motivo
de prisão (em flagrante ou preventiva) ou para tratamento de doença grave, como câncer, aids e esclerose
múltipla.
O Ministério do Planejamento definirá, anualmente, as carreiras, órgãos e regiões geográficas que poderão
participar do programa. O governo alega que objetivo é preservar órgãos com escassez de pessoal. O
ministério também definirá o quantitativo máximo de servidores que poderão aderir ao PDV por órgão.
O texto em análise no Congresso traz ainda dois pontos importantes. Primeiro, o servidor que tiver participado
de programa de treinamento regular custeado pelo governo terá que ressarcir o valor, que será descontado
Assessores do PTB das Comissões Mistas de MPs: Weberth Ramal 59527, Mariana Ramal 59532
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da indenização. Depois, o servidor poderá manter vínculo com o plano de saúde e o fundo de pensão, mas
sob novas condições e sem ônus para a União.
Redução da jornada
Outra medida para reduzir as despesas com funcionalismo é a opção pela redução de jornada. O servidor do
Executivo federal poderá pedir que a jornada de oito horas diárias e 40 horas semanais mude para seis ou
quatro horas diárias (equivalente a 30 ou 20 horas semanais).
Ele receberá o salário proporcional à redução com um adicional de 30 minutos. Ou seja, a nova remuneração
será equivalente a 4h30 ou 6h30 de trabalho.
Terão direito de preferência na concessão da jornada reduzida os servidores com filho de até seis anos de
idade ou responsáveis pela assistência e cuidados de pessoa idosa, doente ou com deficiência elencada
como dependente.
Um ponto importante é a permissão para o servidor com jornada reduzida exercer outra atividade no setor
público ou privado, inclusive administrar empresas, desde que não haja conflito de interesse e
incompatibilidade de horário.
Licença incentivada
O último mecanismo de redução de custos criado pela MP é o programa de licença incentivada sem
remuneração, direcionada para os servidores do Executivo que tenham interesse em suspender
temporariamente o seu vínculo com a administração.
O servidor ficará afastado por três anos consecutivos, prorrogáveis por igual período, e receberá, como
incentivo, o valor equivalente a três meses da remuneração, sem desconto do IR e da previdência. É vedada
a interrupção da licença.
O servidor em licença incentivada não poderá exercer cargo ou função de confiança em outro poder ou em
estatais.
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MPV 793/17 - REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL / FUNRURAL
Ementa: Institui o Programa de Regularização Tributária Rural junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil
e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Publicação: 01/08/2017
Obstrução: 15/09/2017
Prazo Final: 28/11/2017
Emendas apresentadas: 745
PRESIDENTE: Senador Dário Berger (PMDB-SC)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Nilson Leitão (PSDB-MT)
RELATOR: Deputada Tereza Cristina (PSB-MS)
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Josué Bengtson (PA)

Suplente: Deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR)

RELATÓRIO APROVADO NA COMISSÃO MISTA.
NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 793/17 permite a renegociação dos débitos dos produtores rurais com o Funrural e reduz
a alíquota desta contribuição social a partir de 1º de janeiro de 2018.
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) é o nome popular para a contribuição paga à
Previdência Social pelos produtores rurais pessoa física que empregam trabalhadores. A alíquota incide sobre
a receita bruta decorrente da comercialização.
Em 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou a contribuição inconstitucional, decisão que
beneficiou uma empresa. Em março passado, em novo julgamento, o STF mudou o entendimento e autorizou
a cobrança, decisão que tem repercussão geral. Entre os dois julgamentos, milhares de produtores rurais
ganharam liminares na Justiça contra o tributo, o que gerou um passivo, boa parte depositado em contas
judiciais.
A edição da MP já era aguardada. Desde a decisão da suprema corte, a Frente Parlamentar da Agricultura e
o setor rural vinham negociando com o governo uma saída para o passivo existente.
Regularização
A MP cria o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), que permite a renegociação dos débitos dos
produtores rurais e dos adquirentes da sua produção (como frigoríficos, laticínios e cooperativas) junto à
Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), até 30 de abril
Os interessados devem protocolar a adesão até 29 de setembro. O ato implica na confissão da dívida e na
desistência de qualquer recurso administrativo ou judicial contra a cobrança do Funrural.
O produtor poderá pagar o débito em até 180 parcelas. A MP exige uma entrada equivalente a até 4% do
débito, paga em quatro parcelas. O restante é dividido em 176 prestações, com descontos e com correção
pela taxa Selic. Se após o pagamento ainda sobrar algum resíduo, este poderá ser pago em 60 vezes.
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A MP estabelece ainda que caso o produtor que aderir ao PRR deixe de produzir, ou não tenha receita bruta
por período superior a um ano, o valor da prestação mensal será equivalente ao saldo do débito dividido pela
quantidade de meses que faltarem para complementar 176 meses.
A Receita e a PGFN vão soltar, em até 30 dias, um ato regulamentando o PRR.
Alíquota
Além de tratar da regularização, a MP reduziu a alíquota do Funrural. Atualmente, o produtor rural paga um
percentual de 2,1% sobre a receita bruta de venda, sendo 2% para o INSS e 0,1% relativo a Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), contribuição paga pelo empregador para cobrir os custos da Previdência com
acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais.
A MP reduziu a contribuição ao INSS para 1,2%. Com isso, a alíquota total dos produtores rurais, a partir de
2018, será de 1,3%, uma redução de 38% em relação à atual. A diferença entre as duas alíquotas (atual e a
nova), que é de 0,8%, será usada pelo produtor que aderir ao PRR para pagar as prestações.
O texto da MP determina que a renúncia de receita provocada pela redução da alíquota e pela renegociação
será incorporada na proposta orçamentária de 2018.

Assessores do PTB das Comissões Mistas de MPs: Weberth Ramal 59527, Mariana Ramal 59532

atualizado em: 27/11/17, 18:10.

INFORMATIVO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
MPV 794/17 - REVOGADORA DAS MPVS 772, 773 E 774, DE 2017
Ementa: Revoga a Medida Provisória nº 772, de 29 de março de 2017, a Medida Provisória nº 773, de 29 de
março de 2017, e a Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017.
Publicação: 09/08/2017 (Edição Extra)
Obstrução: 23/09/2017
Prazo Final: 06/12/2017
Emendas apresentadas: 05/
PRESIDENTE: Deputado Aelton Freitas (PR-MG)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Pedro Fernandes (MA)

Suplente: Deputado

NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 794/17 revoga as MPs 772 (endurecia a punição para os frigoríficos que não
respeitassem regras sanitárias), 773 (autorizou prefeitos e governadores a usarem na educação dinheiro que
receberam da repatriação de recursos depositados no exterior) e 774 (acabou com a desoneração da folha de
pagamento diversos setores, mantendo o benefício para outros seis).
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MPV 795/17 - TRIBUTAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
Ementa: Dispõe sobre o tratamento tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo
de petróleo ou de gás natural, altera a Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, e a Lei nº 12.973, de 13 de
maio de 2014, e institui regime tributário especial para as atividades de exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos.
Publicação: 18/08/2017
Obstrução: 02/10/2017
Prazo Final: 15/12/2017
Emendas apresentadas: 46
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Deputado Julio Lopes (PP-RJ)
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR)

Suplente: Deputado Pedro Fernandes (MA)

RELATÓRIO APROVADO NA COMISSÃO MISTA
NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 795/17 reduz tributos de empresas envolvidas nas atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Somente para 2018, a previsão de renúncia de
receita, decorrente dos incentivos fiscais, chegará a aproximadamente R$ 16,4 bilhões.
O texto foi editado para estimular a participação de empresas nas licitações de blocos das camadas pré-sal e
pós-sal que serão conduzidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Paralelo à MP, foi publicado um decreto (9.128/17) que prorroga, de 2020 para 2040, o prazo de vigência do
Repetro. O Repetro é um regime especial que concede suspensão de tributos federais para equipamentos
usados em pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e de gás natural.
A MP alterou vários pontos da legislação tributário do setor. Os principais são:
Dedução de investimentos
A partir de 2018, as empresas poderão deduzir, na determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), os valores aplicados nas atividades de exploração e
produção de jazidas de petróleo e de gás natural. Na prática, a medida reduz os valores que a empresa
pagará a título de CSLL e de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Também será dedutível do IRPJ e da CSLL, o gasto com formação de ativos (compra de máquinas e
equipamentos) na fase de desenvolvimento. Em termos legais, estas despesas estarão sujeitas à “exaustão”.
Excepcionalmente, até 2022, haverá a “exaustão acelerada”, quando a dedução do valor gasto com ativos
ocorrerá em maior montante, equivalente à multiplicação de um fator igual a 2,5.
Regime especial de importação
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O texto prevê a suspensão do pagamento do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e da Contribuição para o PIS/Cofins para os bens importados que ficarem
definitivamente no País e que forem usados na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e
derivados.
A Receita Federal vai definir a relação dos bens que terão os tributos suspensos. Decorridos cinco anos, a
suspensão poderá ser convertida em isenção (para o Imposto de Importação e o IPI) ou em alíquota zero
(para o PIS/Cofins).
Está prevista ainda a suspensão dos mesmos tributos federais sobre matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem importados ou fornecidos localmente, desde que utilizados em
produtos destinados à exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e derivados. A suspensão
também será convertida em isenção (Imposto de Importação e o IPI) e em alíquota zero (PIS/Cofins).
O regime especial será aplicado a partir de 2018 e as suspensões somente abrangerão os fatos geradores
ocorridos até 31 de julho de 2022. O regime especial é uma alteração significativa na tributação da cadeia de
produção de bens para a indústria de petróleo e gás. Até recentemente, os bens importados não poderiam
permanecer definitivamente em território nacional sem o pagamento dos tributos.
Tributação sobre lucro
Até 2019, a parcela do lucro auferido no exterior, por empresa controlada ou coligada, não será computada
na determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no
País.
Split contracts
A MP altera regras de utilização da alíquota zero do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente
sobre os lucros obtidos por residentes no exterior que disponibilizam navios no Brasil para fretes e alugueis
de companhias petrolíferas.
A nova regra afeta os split contracts, termo utilizado na indústria do petróleo para os contratos de afretamento
de embarcações que são celebrados simultaneamente com contratos de prestação de serviço de operação. O
split contratual ocorre quando uma companhia freta uma embarcação com armador estrangeiro, e ao mesmo
tempo celebra contrato de operação da embarcação com uma empresa local vinculada ao armador.
Segundo a norma, a alíquota zero incidirá sobre um percentual (70%, 65% ou 50%, dependendo do tipo de
embarcação) aplicado ao valor global do split contract. Como esses percentuais são menores dos que os que
vinham vigendo antes da MP (85%, 80% e 65%), o efeito prático é o aumento do tributo para os donos de
navios, que terão mais imposto retido na fonte pelos lucros obtidos no País com fretes e alugueis.
Em compensação, a medida provisória instituiu um programa especial de parcelamento para as empresas
que celebram estes contratos e que devem IRRF. O parcelamento incide sobre os fatos geradores ocorridos
até 2014. As empresas poderão recolher o imposto, acrescido de juros corrigidos pela taxa Selic, com anistia
de 100% das multas, sob a condição de desistência de eventuais processos administrativos e judiciais sobre
a questão. O pagamento poderá ser realizado em parcela única ou em 12 vezes, com vencimento a partir de
janeiro.
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MPV 796/17 - PRORROGAÇÃO RECINE - REEDIÇÃO DA MPV 770/2017
Ementa: Prorroga o prazo para a utilização do Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da
Atividade de Exibição Cinematográfica, instituído pela Lei nº12.599, de 23 de março de 2012.
Publicação: 24/08/2017
Obstrução: 08/10/2017
Prazo Final: 21/12/2017
Emendas apresentadas: 31
PRESIDENTE: Deputado Chico D'Angelo (PT-RJ)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATORA: Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)
RELATORA REVISORA: Deputada Soraya Santos (PMDB-RJ)
Titular: Deputado Pedro Fernandes (MA)

Suplente: Deputado

APROVADO O RELATÓRIO DA MP 796/17 NA COMISSÃO MISTA COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES:
 Ampliação da vigência Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição
Cinematográfica (Recine) para 31 de dezembro de 2019. O mesmo prazo passa a valer para benefícios
previstos pela Lei do Audiovisual (8685/93).
 Permitirá a dedução do imposto de renda devido apurado seja aplicado o benefício aos contribuintes que
invistam no desenvolvimento de projetos de produção e na coprodução de jogos eletrônicos brasileiros de
produção independente, exceto os de natureza publicitária.
 Obrigação da Ancine estabelecer critérios para aplicação de recursos de fomento e financiamento à
indústria cinematográfica e videofonográfica nacional, nesse caso, fixando requisitos para classificação de
nível de obra audiovisual musical produzida pela indústria videofonográfica.
 Estende à área de música a possibilidade de utilizar os Fundos de Financiamento da Indústria
Cinematográfica Nacional (Funcines).
NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 796/2017 garantirá benefícios fiscais do Regime Especial de Tributação para
Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine)
A medida prorroga até dia 31 de dezembro deste ano o prazo para utilização do Regime Especial de
Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine), que tem por objetivo
estimular os investimentos na implantação de novas salas de cinema pelo país.
O Recine, instituído pela Lei 12.599/2012, no âmbito do Programa Cinema Perto de Você, suspende todos os
tributos federais incidentes sobre os investimentos privados em salas de cinema, sem causar impacto
significativo sobre a arrecadação da União.
Com o regime especial deixam de ser cobrados de investidores e exibidores o PIS, a Cofins, o Imposto de
Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que incidem sobre as operações no mercado
interno ou na importação dos equipamentos.
O governo editou essa MP depois de vetar integralmente a mudança feita pelos parlamentares na Medida
Provisória 770/2017, que tratava do mesmo assunto. Deputados e senadores aprovaram a ampliação do
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incentivo fiscal até o final de 2019, mas o presidente não aceitou essa prorrogação. O veto ocorreu, segundo
o governo, porque a versão aprovada pelo Congresso não apresentou o impacto orçamentário e financeiro
decorrente da renúncia fiscal nem a respectiva medida de compensação. A relatora da MP 770 foi a senadora
Marta Suplicy (PMDB-SP).
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MPV 797/17 - SAQUE DO FUNDO PIS/PASEP POR IDOSOS
Ementa: Altera a Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, para dispor sobre a possibilidade de
movimentação da conta do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PASEP.
Publicação: 24/08/2017
Obstrução: 08/10/2017
Prazo Final: 21/12/2017
Emendas apresentadas: 10
PRESIDENTE: Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Pedro Fernandes (PTB-MA)
RELATOR: Deputado João Campos (PRB-GO)
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Pedro Fernandes (MA)

Suplente: Deputado

NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 797/17 libera o saque de contas do PIS/Pasep para homens a partir de 65 anos e
mulheres a partir dos 62 anos de idade. Antes da MP, os recursos só podiam ser sacados quando a pessoa
completasse 70 anos, conforme uma resolução do Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.
O pagamento será iniciado em outubro de 2017 e vai até março de 2018, seguindo um calendário a ser
divulgado pela Caixa Econômica Federal (quanto ao PIS) e pelo Banco do Brasil (Pasep). O crédito será feito
de forma automática para quem tem conta nos dois bancos. O beneficiário poderá pedir a transferência do
valor para outro banco. Em caso de morte do titular da conta do PIS/Pasep, o saldo será disponibilizado para
seus dependentes.
A MP altera a Lei Complementar 26/75, que regulamenta o Fundo PIS-Pasep. A lei previa o saque das contas
individuais nos casos de aposentadoria, transferência para a reserva remunerada ou reforma (militares),
invalidez e casamento. Apenas esta última hipótese foi excluída pela medida provisória.
Conforme exposição de motivos, pelos cálculos do governo, a liberação poderá injetar cerca de R$ 15,9
bilhões na economia. A medida atinge 8 milhões de pessoas, sendo que a maioria tem saldo na conta do
PIS/Pasep em torno de R$ 750.
Origem
Os recursos do PIS/Pasep referem-se a depósitos feitos por empresas (PIS) e órgãos públicos (Pasep) em
nome dos seus empregados até 1988. Neste ano, a Constituição determinou que os recursos arrecadados
com o PIS/Pasep iriam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
O patrimônio acumulado até 1988 gerou o Fundo PIS-Pasep, que está sob responsabilidade de um conselho
diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.
Os cotistas do fundo, que terão direito ao saque, são os trabalhadores beneficiados pelos depósitos até 1988.
O patrimônio do fundo atingiu R$ 38,7 bilhões em junho de 2016.
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Revogação
Além de antecipar o saque dos recursos no Fundo PIS-Pasep, a MP revoga um dispositivo da Lei
Complementar 26/75 que assegura aos cotistas, com renda até cinco salários mínimos regionais, um depósito
anual equivalente ao salário mínimo regional.
Segundo o governo, a Constituição proibiu a distribuição dos recursos do fundo nas contas individuais dos
participantes. (CF/88, art. 239, § 2º)
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MPV 798/17 - PRORROGAÇÃO DO PERT
Ementa: Altera a Medida Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017, que institui o Programa Especial de
Regularização Tributária junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
Publicação: 31/08/2017
Obstrução: 15/10/2017
Prazo Final: 07/02/2018
Emendas apresentadas: 46
PRESIDENTE: Deputado Lindomar Garçon (PRB-RO)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Senador Vicentinho Alves (PR-TO)
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Pedro Fernandes (MA)

Suplente: Deputado

REVOGADA PELA MP 804/17
NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 798/17 prorroga até 29 de setembro deste ano o prazo para adesão ao Programa
especial de Regularização Tributária (Pert).
O programa permite a regularização de débitos de natureza tributária e não tributária com a Receita Federal e
com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Entre os débitos que podem ser renegociados estão os de parcelamentos anteriores, os que ainda estão em
discussão administrativa ou judicial, e os que tiverem lançamento de ofício feito após a publicação da MP.
Segurança jurídica
Previsto originalmente na Medida Provisória 783/17, o Pert tinha como prazo final de adesão o dia 31 de
agosto de 2017.
Ao editar a nova MP (798/17), o Executivo argumenta que a prorrogação de prazo confere segurança jurídica
aos contribuintes que pretendiam aderir ao Pert e não o fizeram por temer que MP 783/17 fosse alterada pelo
Congresso de modo a não ser mais favorável a eles.
O objetivo do governo é permitir que mais contribuintes optem pelo programa, evitando perda de
arrecadação. Ao mesmo tempo, espera que o Congresso consiga aprovar a MP 783/17, que já tranca a pauta
da Câmara dos Deputados, antes do novo prazo.
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MPV 799/17 - CRÉDITO - 47 MILHÕES - FORÇAS ARMADAS
Ementa: Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no valor de R$ 47.000.000,00, para os
fins que especifica.
Publicação: 05/09/2017
Obstrução: 20/10/2017
Prazo Final: 12/02/2018
Emendas apresentadas: 00
PRESIDENTE: Senador DÁRIO BERGER (PMDB-SC)
VICE-PRESIDENTE: Dep. LAURA CARNEIRO (PMDB/RJ)(1) / Sen. JORGE VIANA (PT/AC)(2) / Dep. MARCON (PT/RS)(3)
RELATOR: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
RELATOR REVISOR: Deputado Edio Lopes (PR-PR)
Titular: Deputado Nilton Capixaba (RO)

Suplente: Deputado Pedro Fernandes (MA)

NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 799/17 abre um crédito extraordinário de R$ 47 milhões para o Ministério da Defesa. Os
recursos irão custear operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) das Forças Armadas no estado do Rio
de Janeiro.
Previstas na Lei Complementar 97/99, as missões de GLO permitem que as Forças Armadas atuem com
poder de polícia até o restabelecimento da normalidade.
O decreto que autorizou a presença dos militares no Rio foi assinado pelo presidente Michel Temer no final
de julho. Os militares poderão permanecer nas ruas do estado até o dia 31 de dezembro.
É permitido que o Executivo edite MP de crédito extraordinário para cobrir despesas urgentes e imprevistas,
em casos de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Como justificativa para a edição da MP, o
governo alega que as operações no Rio “acarretaram o surgimento de despesas imprevisíveis, as quais não
foram contempladas na Lei Orçamentária. ”
Para viabilizar a abertura do crédito, a MP determina o cancelamento, no montante de R$ 47 milhões, de
outras despesas do próprio ministério, como na Participação Brasileira em Missões de Paz no valor de R$ 27
milhões.
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MPV 800/17 - REPROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS
Ementa: Estabelece as diretrizes para a reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias
federais e dá outras providências.
Publicação: 19/09/2017
Obstrução: 03/11/2017
Prazo Final: 26/02/2018
Emendas apresentadas: 34
PRESIDENTE: Senador Cidinho Santos (PR-MT)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Claudio Cajado (DEM-BA)
RELATOR: Deputado José Rocha (PR-BA)
RELATOR REVISOR: Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)
Titular: Deputado Zeca Cavalcanti (PE)

Suplente: Deputado Nelson Marquezelli (SP)

NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 800/17 autoriza a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a celebrar aditivo
contratual com as concessionárias de rodovias federais para alongar o prazo de execução de investimentos
previstos, originalmente, para o período inicial da concessão.
O aditivo de “reprogramação de investimentos” será feito, uma única vez, em comum acordo com a
concessionária. O prazo máximo da reprogramação será de até 14 anos, condicionado à demonstração da
sustentabilidade econômico-financeira da concessão.
Antes de assinar o aditivo de reprogramação, a concessionária e a ANTT vão celebrar um aditivo para
suspender as obrigações de investimentos e as multas.
Dificuldades
O objetivo da MP, segundo o Poder Executivo, é atender, principalmente, as concessões realizadas nos anos,
entre 2012 e 2014. Os contratos assinados previram a duplicação do trecho concedido em até cinco anos. As
concessionárias, porém, teriam sido afetadas pela crise econômica, que reduziu as receitas com pedágio,
tornando difícil o cumprimento do cronograma original de investimentos. Os contratos preveem multas para
que não executar os investimentos no prazo.
O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil informa que entre os beneficiados pela MP estão as
concessionárias MS Via (BR-163, em Mato Grosso do Sul), Rota do Oeste (BR-163, em Mato Grosso),
Concebra (BRs 060,153 e 262, em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal), MGO (BR-050, em Minas Gerais e
Goiás), ECO101 (BR-101, em Espírito Santo e Bahia) e Via 040 (BR-040, em Minas Gerais, Goiás e Distrito
Federal).
Revisão contratual
Com o alongamento do prazo de investimento, haverá necessidade de revisão das condições econômicas e
financeiras dos contratos assinados entre as concessionárias e a ANTT. A medida determina que essa
revisão se dará por meio de redução dos pedágios cobrados após decorrido o período de execução dos
investimentos; do prazo de vigência da concessão; ou da combinação desses dois critérios.
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A MP estabelece que a reprogramação dos investimentos deverá priorizar o aporte de recursos em trechos
com maior concentração de demanda. O prazo para que as concessionárias de rodovias manifestem o
interesse de aderir à reprogramação de investimentos é de um ano contado da data de publicação da MP.
As empresas que aderirem à reprogramação não poderão optar pela devolução amigável da concessão – a
chamada “relicitação” – permitida pela Lei 13.448/17.
Registro de transportador
A Medida Provisória 800 trata de um segundo assunto. O texto determina que os transportadores rodoviários
de cargas próprias, de cargas especiais e perigosas deverão se cadastrar no Registro Nacional dos
Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) no prazo de até um ano, contado da edição de regulamento
pela ANTT. Atualmente, o registro é exigido apenas de empresas que transportam cargas de terceiros.
Com a mudança, os caminhões de empresas que realizam o transporte de cargas próprias, como indústrias e
atacadistas, terão que fazer o RNTRC.
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MPV 801/17 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
Ementa: Dispõe sobre a contratação, o aditamento, a repactuação e a renegociação de operações de crédito,
a concessão de garantia pela União e a contratação com a União realizadas com fundamento na Lei
Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, e na Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, e
sobre a realização de termos aditivos a contratos de refinanciamento celebrados com a União com
fundamento na Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014.
Publicação: 21/09/2017
Obstrução: 05/11/2017
Prazo Final: 28/02/2018
Emendas apresentadas: 10
PRESIDENTE: Deputado Décio Lima (PT-SC)
VICE-PRESIDENTE: Senador Airton Sandoval (PMDB-SP)
RELATOR: Senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE)
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Pedro Fernandes (MA)

Suplente: Deputado

NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 801/17 dispensa os estados de uma série de exigências para renegociar suas dívidas
com a União com base nas leis complementares 148/14, 156/16 e 159/17.
As três normas abrandaram as regras para os estados renegociarem seus débitos com os cofres federais. A
primeira trocou os índices de atualização (taxa de juros e de correção monetária) das dívidas renegociadas
nos anos 1990, durante a gestão Fernando Henrique Cardoso. A segunda alongou esses débitos por 20
anos. Já a Lei Complementar 159 criou o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal
(RRF), que instituiu uma moratória de três anos para os estados mais endividados.
O governo alega que, mesmo com as novas condições, os estados não estão conseguindo refinanciar seus
débitos em razão da documentação exigida, principalmente os que apresentam maior desequilíbrio fiscal,
como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
De acordo com o texto da MP, os estados estão dispensados, nos contratos de renegociação assinados com
a União lastreados pelas três leis, dos seguintes requisitos:
 Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin);
 Certidão de regularidade com os tributos federais (exceto contribuições previdenciárias) e com a Dívida
Ativa da União;
 Cumprimento das regras relativas ao funcionamento dos regimes próprios de previdência;
 Comprometimento máximo da receita corrente líquida com despesas referentes a parcerias públicoprivadas, e
 Cumprimento de obrigações determinadas pelas leis 8.727/93 e 9.496/97, e pela MP 2.185/01. Estas
normas autorizaram renegociações de dívidas estaduais no governo FHC.
A MP autoriza ainda o ministro da Fazenda a não elevar os encargos financeiros da dívida repactuada com
base na Lei 9.496/97 caso o ente não tenha estabelecido o Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal
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no prazo fixado ou que tenha descumprido as metas nele estipuladas. O programa foi uma exigência da lei e
contempla metas fiscais que devem ser atingidas pelos estados, como metas de resultado primário e de
despesa com pessoal.
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MPV 802/17 - PROGRAMA NACIONAL DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO
Ementa: Dispõe sobre o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado.
Publicação: 27/09/2017
Obstrução: 11/11/2017
Prazo Final: 06/03/2018
Emendas apresentadas: 28
PRESIDENTE: Senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Pedro Fernandes (PTB-MA)
RELATOR: Deputado Otavio Leite (PSDB-RJ)
RELATOR REVISOR: Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
Titular: Deputado Pedro Fernandes (MA)

Suplente: Deputado

NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 802/17 altera diversas regras do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado
(PNMPO), operado pelo Ministério do Trabalho. Entre outros pontos, a MP amplia de R$ 120 mil para até R$
200 mil o faturamento dos empreendedores que poderão ter acesso ao PNMPO.
A mudança, conforme a exposição de motivos, é uma atualização da inflação entre abril de 2005, quando
entrou em vigor a lei que criou o PNMPO (Lei 11.110/05), e agosto de 2017, que acumulou alta de 97,03%
(IPCA). O efeito prático da mudança é aumentar o número de pessoas que podem acessar os recursos do
programa de microcrédito produtivo orientado.
O governo alega que esta e as demais mudanças no PNMPO buscam simplificar os processos envolvidos na
concessão do crédito e reduzir os custos operacionais do financiamento.
Destinado a microempreendedores populares, formais e informais, o PNMPO disponibiliza assistência técnica
e microcrédito, por meio de uma rede de instituições especializadas na concessão de crédito assistido, como
Caixa Econômica Federal e cooperativas de crédito. O valor médio de financiamento, segundo o governo, é
de R$ 1,5 mil.
As principais fontes de recursos do PNMPO são o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e parcela dos
depósitos compulsórios à vista mantidos pelos bancos no Banco Central.
Os principais pontos da MP são:
 O orçamento federal e os fundos constitucionais de financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e
do Centro-Oeste (FCO) poderão destinar recursos para o PNMPO. Atualmente, isso só é possível para o
microcrédito direcionado a agricultores familiares;
 São autorizados a operar o programa: a Caixa Econômica Federal, o BNDES, demais bancos,
cooperativas centrais de crédito, cooperativas singulares de crédito, agências de fomento, sociedade de
crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte e organizações da sociedade civil de interesse
público (Oscips);
 Os bancos federais poderão atuar por meio de sociedade específica da qual participem direta ou
indiretamente;
 As cooperativas singulares de crédito, agências de fomento, sociedades de crédito e Oscips poderão
substituir os bancos nas atividades burocráticas relacionadas à concessão do crédito, como encaminhamento
de propostas para abertura de contas bancárias, elaboração e análise de propostas de crédito, cobrança não
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judicial e visitas de acompanhamento e de orientação ao microempreendedor. O objetivo é reduzir o custo
dos bancos na concessão do microcrédito;
 As operações de microcrédito poderão contar com as seguintes garantias (em conjunto ou isoladamente):
aval (inclusive o solidário), contrato de fiança, alienação fiduciária, entre outras modalidades;
 O Conselho Monetário Nacional (CMN), o Conselho Deliberativo do FAT (Codefat) e os conselhos
deliberativos dos fundos constitucionais de financiamento disciplinarão as condições de repasse dos
recursos, de aquisição de operações de crédito das instituições financeiras operadoras e de financiamento
aos tomadores finais dos recursos;
 Caberá ao Ministério do Trabalho celebrar convênios de cooperação técnico-científica, que objetivem o
aprimoramento da atuação das entidades envolvidas no PNMPO, e estabelecer os requisitos para a
habilitação das Oscips no programa;
 As políticas e ações de fortalecimento e expansão do programa serão propostas pelo Conselho Consultivo
do PNMPO, órgão de natureza consultiva composto por representantes de órgãos e de entidades da União.
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MPV 803/17 - ALTERA MPV 793/2017: REFIS RURAL
Ementa: Altera a Medida Provisória nº 793, de 31 de julho de 2017, que institui o Programa de Regularização
Tributária Rural junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Publicação: 29/09/2017 (edição Extra)
Obstrução: 13/11/2017
Prazo Final: 08/03/2018
Emendas apresentadas: 11
PRESIDENTE: Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cidinho Santos (PR-MT)
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Nelson Marquezelli (SP)

Suplente: Deputado Pedro Fernandes (MA)

NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 803/17 prorroga para 30 de novembro o prazo de adesão ao Programa de Regularização
Tributária Rural (PRR), que permite a renegociação das dívidas de produtores rurais com o Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), prevista pela MP 793/17.
O prazo original acabou em 29 de setembro, mesmo dia em que a MP 803 foi publicada no Diário Oficial da
União.
O governo alegou que o prazo inicial foi exíguo e não permitiu que a MP atingisse seus objetivos. A MP 793,
também chamada de “Refis do Funrural”, tem validade até o dia 28 de novembro e ainda está sendo
analisada em comissão mista.
Segundo esta MP, o produtor que aderir à renegociação poderá pagar o débito em até 180 parcelas. E exige
uma entrada equivalente a até 4% do débito, paga em quatro parcelas.
Regras específicas
Além de prorrogar o prazo de adesão ao PRR, a MP 803 traz regras específicas para o valor da entrada.
Para quem aderir em outubro, será exigido o pagamento de 2% da dívida consolidada, sem reduções, sendo
1% referente a setembro e 1% a outubro. O produtor que aderir em novembro pagará 1% referente ao mês e
2% aos anteriores.
A MP também estabelece que a aceitação do pedido de adesão ao PRR, pela Receita Federal e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ficará condicionada ao pagamento, até 30 de novembro, do
valor à vista ou do valor correspondente a 3% da dívida consolidada.
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MPV 804/17 - ALTERA MPV 783/2017 E REVOGA 798/2017: PERT
Ementa: Altera a Medida Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017, que institui o Programa Especial de
Regularização Tributária junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, e revoga a Medida Provisória nº 798, de 30 de agosto de 2017.
Publicação: 29/09/2017 (Edição Extra)
Obstrução: 13/11/2017
Prazo Final: 08/03/2018
Emendas apresentadas: 30
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Pedro Fernandes (MA)

Suplente: Deputado

NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 804/17 prorroga, para 31 de outubro, o prazo de adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária (Pert), criado pela Medida Provisória 783/17.
Além de prorrogar o prazo de adesão ao Pert, a MP 804 determina que os contribuintes que fizerem a adesão
no mês de outubro deverão efetuar o pagamento acumulado das prestações de agosto, setembro e outubro
até a data limite (dia 31/out).
Segundo adiamento
Esta é a segunda prorrogação na data de adesão ao programa de parcelamento de dívidas tributárias.
Inicialmente, a MP 783 estabeleceu o dia 31 de agosto como prazo final de adesão. Posteriormente, esse
prazo foi prorrogado para o dia 29 de setembro pela MP 798.
O governo alega que a segunda prorrogação foi necessária porque muitos contribuintes encontram-se
inseguros com a possibilidade de o Pert não ser aprovado pelo Congresso Nacional a tempo.
O Pert, uma espécie de novo Refis, permite que contribuintes (pessoas físicas e jurídicas) parcelem dívidas
com a União, concedendo descontos e possibilitando o uso de prejuízo fiscal e de base negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para pagar os débitos.
A MP 783 já foi sancionada e transformada na Lei nº 13.496/2017.
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MPV 805/17 - SUSPENSÃO DE REAJUSTES DE SERVIDORES PARA 2018 E ALTERA CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Ementa: Posterga ou cancela aumentos remuneratórios para os exercícios subsequentes, altera a Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, e a Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, quanto à
alíquota da contribuição social do servidor público e a outras questões.
Publicação: 30/10/2017 (Edição Extra)
Obstrução: 14/12/2017
Prazo Final: 08/04/2018
Emendas apresentadas: 255
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Pedro Fernandes (MA)

Suplente: Deputado

NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 805/17 adia o pagamento de parcelas de reajustes salariais previsto para o início de
2018, para diversas categorias do serviço público federal, e que eleva a contribuição previdenciária dos
servidores, de 11% para 14%, sobre a parcela do salário que exceder R$ 5.531,31 (teto que é pago pelo
INSS). A suspensão dos aumentos tem efeito imediato, enquanto o desconto para a Previdência começará a
valer em fevereiro de 2018.
No que se refere aos reajustes dos servidores que fica adiado para 1º de janeiro de 2019, alcançaram as
seguintes carreiras e cargos:
 médicos; juízes do tribunal marítimo; carreiras da Receita Federal do Brasil; de Auditoria-Fiscal do
Trabalho; de diplomata; de oficial de chancelaria e de assistente de chancelaria; de analista de
infraestrutura e do cargo isolado de especialista de infraestrutura sênior; de gestão governamental; da
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA; do cargo de técnico de planejamento; da
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; da Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP; da Comissão de Valores Mobiliários - CVM; do Banco Central do Brasil - BACEN;
das carreiras jurídicas; dos ex-territórios; de policial federal e de policial rodoviário federal; de perito
federal agrário; de desenvolvimento de políticas sociais; do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT; da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ; e de magistério federal.
Previdência
A MP eleva a contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores dos três Poderes
que recebem acima do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A medida deve representar para
o governo um aumento de receita na ordem de R$ 2,2 bilhões.
Atualmente em R$ 5.531,31, esse valor deve ser corrigido no próximo ano, quando houver o reajuste dos
benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Até esse limite, a contribuição paga por
servidor ativo ou aposentado ao RPPS será de 11%. Acima desse valor, a alíquota passará a 14% a partir de
1º de fevereiro de 2018 – depois de cumprido o princípio constitucional da noventena, que impõe uma
carência de 90 dias para que a mudança em uma contribuição social passe a vigorar.
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Excetua da alíquota de 14% quem ingressou antes da instituição da previdência complementar e que tenha
feito opção pelo Funpresp. Tal medida força os servidores antigos a aderirem à complementar.
Exclui como base de cálculo da contribuição o auxílio pré-escolar e do adicional de irradiação ionizante.
Define que a ajuda de custo, que antes era por regulamento corresponderá ao valor de um mês de
remuneração do servidor na origem ou o valor de uma remuneração mensal do cargo em comissão.
Restringe e reduz o auxílio-moradia do servidor público. Prevê que será reduzido em vinte e cinco pontos
percentuais a cada ano, a partir do segundo ano de recebimento, e deixará de ser devido após o quarto ano
de recebimento.
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MPV 806/17 - IR DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO FECHADOS.
Ementa: Dispõe sobre o Imposto sobre a Renda incidente sobre as aplicações em fundos de investimento.
Publicação: 30/10/2017 (Edição Extra)
Obstrução: 14/12/2017
Prazo Final: 08/04/2018
Emendas apresentadas: 46
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Pedro Fernandes (MA)

Suplente: Deputado

NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 806/17 dispõe sobre a cobrança e o recolhimento do Imposto sobre a Renda incidente
em aplicações em Fundos de Investimento.
Fundos de Investimento Fechados
De acordo com as alterações introduzidas pela MP, os Fundos de Investimento constituídos sob a forma de
condomínio fechado, entendidos como aqueles que não admitem resgate de cotas durante o prazo de sua
duração, passarão a sofrer uma tributação semestral independentemente da tributação incidente na
amortização, alienação da cota ou liquidação do fundo.
A MP estabelece que os rendimentos acumulados até 31 de maio de 2018 deverão ser considerados como
tendo sido pagos ou creditados aos cotistas nesta data e estarão sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte
("IRRF") conforme as alíquotas contidas na tabela abaixo:

Longo Prazo

Curto Prazo

Inferior a 180 dias

22,5% Inferior a 180 dias (6 meses)

22,5%

Superior a 181 dias e inferior a 360 dias

20%

20%

Superior a 361 dias e inferior a 720 dias

17,5%

Superior a 720 dias

15%

Superior a 180 dias (6 meses)

A partir de 1º de junho de 2018 o IRRF passará a ser cobrado conforme as alíquotas mencionadas acima nos
últimos dias úteis de maio e novembro. Frise-se que pelo texto do normativo, ao contrário do que ocorre com
fundos abertos, não haveria uma antecipação de parte do IRRF devido mas sim a aplicação das alíquotas
conforme a tabela acima.
A incidência da tributação semestral do IRRF não será aplicável para: (1) os Fundos de Investimento
Imobiliários (FIIs), que permanecerão tributados conforme a Lei 8.668/93, (2) os Fundos de Investimento em
Direitos Creditórios (FIDC) e os Fundos de Investimento em Cotas de FDIC (FIC-FIDC), (3) os Fundos de
Investimento em Ações (FIA ) e os Fundos de Investimento em Cotas de FIA, (4) os fundos constituídos
exclusivamente por investidores não residentes, (5) os fundos de investimento que prevejam expressamente
em regulamento seu término improrrogável até 31 de dezembro de 2018 e (6) os fundos de investimento em
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participações (FIP) qualificados ou não como entidade de investimento de acordo com a regulamentação da
CVM.
Ainda, não estarão sujeitas à tributação semestral do IRRF as aplicações de titularidade de instituição
financeira, sociedade de seguro, previdência e capitalização, sociedade corretora de títulos, valores
mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou sociedade de arrendamento
mercantil.
Fundos de Investimento em Participações (FIP), Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento em Participações (FIC-FIP) e Fundos de Investimento em Empresas Emergentes (FIEE)
Outra importante alteração trazida pela MP 806/17 diz respeito à determinação de que os recursos obtidos
pelos FIPs qualificados como entidades de investimento nos termos do artigo 4º da ICVM 579/16, FIC-FIPs e
FIEEs na alienação de qualquer investimento serão considerados como distribuídos aos cotistas,
independentemente do tratamento previsto no regulamento a ser dado a esses recursos. O IRRF incidirá
sobre as distribuições a partir do momento em que os valores distribuídos ou considerados como distribuídos
passem a superar o capital total integralizado nestes fundos.
Já os FIPs não qualificados como entidades de investimento passarão a ser tributados de acordo com as
regras aplicáveis às pessoas jurídicas. Vale notar que os rendimentos e ganhos auferidos por tais fundos que
não forem distribuídos aos cotistas até 2 de janeiro de 2018 serão considerados como pagos ou creditados e
deverão ser tributados pelo IRRF à alíquota de 15% nesta data.
O texto da MP pretende acabar com a possibilidade de diferimento da tributação sobre os ganhos auferidos
por estes fundos, já que: (i) os rendimentos auferidos pelos FIPs qualificados como entidades de
investimento, FIC-FIPs e FIEEs deverão ser considerados distribuídos aos cotistas e (ii) FIPs não qualificados
como entidades de investimento passarão a ser tributados como pessoas jurídicas.
Cumpre esclarecer que o benefício da alíquota zero do IRRF conferido a investidores estrangeiros que
invistam nestes fundos e observem os requisitos da Lei 11.312/16 continuam válidos.
Demais disposições
A partir de janeiro de 2018, haverá a incidência do IRRF sobre os rendimentos auferidos pelos cotistas por
ocasião da cisão, incorporação, fusão ou transformação de fundo de investimento;
A MP revogou o dispositivo que exigia que os Fundos de Investimento em Empresas Emergentes e os
Fundos de Investimento em Participações, tivessem sua carteira composta de, no mínimo, 67% de ações de
sociedades anônimas, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. Assim, tais fundos deverão
observar os limites de diversificação contidos na regulamentação da CVM, que determina que 90% de suas
carteiras deverão ser compostas por estes ativos.
A Receita Federal do Brasil ainda deverá disciplinar as novidades introduzidas pela MP 806/17.
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MPV 807/17 - PRORROGAÇÃO DO REFIS.
Ementa: Altera a Lei nº 13.496, de 24 de outubro de 2017, que institui o Programa Especial de Regularização
Tributária - Pert na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Publicação: 31/10/2017 (Edição Extra)
Obstrução: 15/12/2017
Prazo Final: 09/04/2018
Emendas apresentadas: 22
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Titular: Deputado Pedro Fernandes (MA)

Suplente: Deputado

NOTA EXPLICATIVA DA MP:
A Medida Provisória 807/17 alterou a Lei nº 13.496/17, que institui o Programa Especial de Regularização
Tributária – PERT na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A MP prorrogou para o dia 14 de novembro de 2017 a data limite para adesão ao PERT, que antes era 31 de
outubro.
Adicionalmente, a MP determinou que os contribuintes que aderiram ao PERT em novembro e optem pelo
pagamento de 20% em espécie e o saldo das dívidas em janeiro de 2018, ou de forma parcelada (em 60, 145
ou 175 prestações), deverão:
1. pagar até 14 de novembro de 2017 o valor equivalente a 12% da dívida consolidada sem reduções,
referente às parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017;
2. pagar até o último dia útil de novembro de 2017 o valor equivalente a 4% da dívida consolidada sem
reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e
3. pagar até o último dia útil de dezembro de 2017 o valor equivalente a 4% da dívida consolidada sem
reduções, referente à parcela de dezembro de 2017.
Os percentuais previstos nos itens 1, 2 e 3 acima serão reduzidos para 3%, 1% e 1%, respectivamente, se as
dívidas consolidadas totais não ultrapassarem R$ 15 milhões, quando então o pagamento antecipado em
espécie corresponderá a 5% do valor total incluso no PERT.
Para adesões em novembro com opção pelo pagamento em até 120 parcelas, os contribuintes deverão:
1. pagar até 14 de novembro de 2017 o valor equivalente a 1,2% da dívida consolidada sem reduções,
referente às parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017;
2. pagar até o último dia útil de novembro de 2017 o valor equivalente a 0,4% da dívida consolidada
sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e
3. a partir de 1º de dezembro de 2017, pagar o percentual da dívida calculado de acordo com os
percentuais previstos na Lei 13.496 para as parcelas subsequentes (0,4% até a 12ª parcela, 0,5% até a
24ª parcela, 0,6% até a 36ª parcela e o percentual correspondente ao saldo remanescente em até 84
parcelas).
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Já para as adesões em novembro com opção pelo pagamento de, no mínimo, 24% da dívida consolidada em
24 parcelas e a liquidação do saldo com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL ou de outros créditos próprios relativos a tributos administrados pela RFB, os contribuintes
deverão:
1. pagar até 14 de novembro de 2017 o valor equivalente a 1% da dívida consolidada sem reduções,
referente à parcela de outubro de 2017;
2. pagar até o último dia útil de novembro de 2017 o valor equivalente a 1% da dívida consolidada sem
reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e
3. a partir de 1º de dezembro de 2017 e até completar, no mínimo, 24% da dívida, pagar o valor
equivalente a 1% da dívida consolidada sem reduções.
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MPV 808/17 – AJUSTES DA REFORMA TRABALHISTA.
Ementa: Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
Publicação: 14/11/2017 (Edição Extra)
Obstrução: 08/02/2017
Prazo Final: 23/04/2018
Emendas apresentadas: 967
PRESIDENTE: VAGO
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A Medida Provisória 808/17 modifica diversos pontos da lei que instituiu a reforma trabalhista (Lei nº
13.467/17).
A MP altera 17 artigos da reforma trabalhista. Entre os assuntos tratados estão os trabalhos intermitente e
autônomo, a representação em local de trabalho, as condições de trabalho para grávidas e lactantes e a
jornada 12x36, entre outros pontos.
Para acabar com questionamentos no meio jurídico e empresarial, o texto estabelece que a reforma
trabalhista se aplica integralmente aos contratos de trabalho em vigor. Havia uma dúvida se as novas regras
valeriam apenas para novos contratos ou atingiriam também os contratos já em vigor. A MP esclarece a
questão.
Trabalho intermitente
O trabalho intermitente – aquele executado em períodos alternados de horas, dias ou meses – foi o ponto
mais alterado pela MP 808. O texto garante parcelamento das férias em três vezes, auxílio doença, salário
maternidade e verbas rescisórias (com algumas restrições), mas proíbe o acesso ao seguro-desemprego ao
fim do contrato.
A convocação do trabalhador passa de um dia útil para 24 horas. Trabalhador e empregado poderão pactuar
o local de prestação do serviço, os turnos de trabalho, as formas de convocação e resposta e o formato de
reparação recíproca em caso de cancelamento do serviço previamente acertado entre as partes.
O período de inatividade não será considerado como tempo à disposição do empregador e, portanto, não
será remunerado. O trabalhador poderá, durante a inatividade, prestar serviço para outro empregador. Em
caso de demissão, ele poderá voltar a trabalhar para o ex-patrão, por contrato de trabalho intermitente,
somente após 18 meses. Essa restrição valerá até 2020.
Contribuição previdenciária
O trabalhador que em um mês receber menos do que o salário mínimo poderá complementar a diferença para
fins de contribuição previdenciária. Se não fizer isso, o mês não será considerado pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) para manutenção de qualidade de segurado.
A regra atinge todos os empregados, independente do tipo de contrato de trabalho.
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INFORMATIVO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
Negociação coletiva
Acordo ou convenção coletiva sobre enquadramento de trabalho em grau de insalubridade e prorrogação de
jornada em locais insalubres poderão prevalecer sobre a legislação, desde que respeitadas as normas de
saúde, higiene e segurança do trabalho.
Os sindicatos não serão mais obrigados a participar de ação de anulação de cláusula de acordo ou
convenção impetrada por trabalhador (ação individual). A participação obrigatória (o chamado “litisconsórcio
necessário”) foi determinada pela reforma trabalhista.
Trabalhador autônomo
A MP acaba com a possibilidade do trabalhador autônomo prestar serviço a um só tomador (fim da cláusula
de exclusividade). O autônomo poderá ter mais de um trabalho, no mesmo setor ou em outro diferente.
O texto garante ao autônomo o direito de recusar atividade exigida pelo tomador, assegurando a possibilidade
de punição prevista no contrato.
Jornada 12x36
Acordo individual escrito para a jornada de trabalho de 12 horas seguidas de 36 horas de descanso só poderá
ser feito no setor de saúde (como hospitais). Nos demais setores econômicos, essa jornada terá que ser
estabelecida por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
Grávidas e lactantes
Conforme a MP, as gestantes serão afastadas de atividade insalubre e exercerão o trabalho em local salubre.
Neste caso, deixarão de receber o adicional de insalubridade. Para as lactantes o afastamento terá que ser
precedido de apresentação de atestado médico.
O trabalho em locais insalubres de grau médio ou mínimo somente será permitido quando a grávida,
voluntariamente, apresentar atestado médico autorizando a atividade.
Representação em local de trabalho
A comissão de representantes dos empregados, permitida em empresas com mais de 200 empregados, não
substituirá a função do sindicato, devendo este ter participação obrigatória nas negociações coletivas.
Prêmio
Os prêmios concedidos ao trabalhador (ligados a fatores como produtividade, assiduidade ou outro mérito)
poderão ser pagos em duas parcelas.
Gorjetas
Ainda segundo o texto da MP, as gorjetas não constituem receita própria dos empregadores, destinando-se
aos trabalhadores. O rateio seguirá critérios estabelecidos em normas coletivas de trabalho.
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