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Com 52 itens, a Medida Provi-
sória (MP) 517 é a que melhor
ilustra a estratégia do governo
de cortar caminho nas nego-
ciações com o Congresso ao in-
cluir dezenas de temas em uma
mesma operação parlamentar.
Esse mecanismo é muito usado
nos Estados Unidos, onde é
chamado de fast-track. As MPs
brasileiras foram criadas na
Constituinte de 1988, com a
ideia original de que fossem
usadas apenas em casos de
“urgência e relevância”.

A banalização dessa ferra-
menta começou na gestão de
Fernando Collor no Palácio do
Planalto. “Ela é uma medida
ônibus, onde tudo entra. Mas
no final das contas acaba sendo
um fator de produtividade do
Congresso”, pondera o cientis-
ta político Murilo de Aragão.
Ele acredita, porém, que o ideal
seria que existissem dois mo-
delos de trâmite, um para MPs
e outros para os projetos de lei
regulares. “O fato de a Medida
Provisória trancar a pauta é
muito ruim. As MPs deveriam
ter um rito próprio”.

A primeira versão da MP 517
foi editada em 30 de dezembro
de 2010, no apagar das luzes do
governo de Luiz Inácio Lula da
Silva. Com objetivo de estimu-
lar investimentos de longo pra-
zo em infraestrutura e dar in-
centivos fiscais para alguns se-
tores da economia, a MP origi-
nal abordava oito temas. Entre
eles estavam a cobrança de ju-
ros nos empréstimos do Fundo
de Financiamento do Ensino
Superior (Fies), incentivos para
a área de informática e de equi-
pamentos nucleares e para o
Plano Nacional de Banda Larga.
Graças ao lobby da indústria, o
Planalto incluiu no pacote mu-
danças na Lei das S/A.

Foi retirado o limite da emis-
são de debêntures, enquanto as
emissões de títulos privados de
longo prazo passaram a ser de-
terminadas pelas assembleias
de acionistas. Aproveitando o
embalo, o governo incluiu tam-
bém uma série de desonerações
tributárias. Em pouco tempo, a
MP pulou de oito para 22 arti-
gos. Hoje, está com 52.

MP 517 é modelo de via de
negociação rápida para governo
Senador Valdir
Raupp (PMDB-RO)
diz que número
de MPs caiu cerca
de 50%. Mas
“engordaram”

Após a votação da
MP 517, base do
governo está orientada
a aprovar a MP 521,
criada para regular a
atividade de médicos
residentes, mas que já
inclui a flexibilização
da Lei de Licitações
para dois eventos

PENDURICALHOS

Aprovada em 30 de dezembro, 
MP 517 incentivava linha de 
financiamento de longo prazo

      COMO ERA

Originalmente, ela tratava de oito assuntos 
e tinha 22 artigos, com abordagem dos 
seguintes temas:

Incentivos para a área de informática e 
para o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL)

Institui o Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares 
(Renuclear)

Regulamentação dos juros cobrados pelo 
Fundo de Financiamento do Estudante do 
Ensino Superior (Fies)

Medidas de estímulo para debêntures de 
longo prazo para projetos de infraestrutura 
e redução dos impostos sobre rendimentos 
de debêntures

Mudanças na regulamentação dos Fundos 
de Investimento em Infraestrutura

Alterações no sistema de impostos e de 
créditos para o setor do agronegócio

Prorrogação da Reserva Global de Reversão, 
encargo pago nas contas de energia elétrica 
e ampliação do prazo para entrada em 
operação de projetos do Programa 
de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica

Extinção do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento

Prorrogação da isenção do Adicional de 
Frete para a Renovação da Marinha Mercante

    COMO FICOU

O texto passou a ter 52 artigos, 
incorporando temas como:

Mudanças na Lei das S.A.

Mudanças na Lei do Gás

Novas regras para lançamento e impostos 
sobre debêntures e letras financeiras

Nova regulamentação para compensação 
de precatórios

Novas definições sobre a dimensão do 
seringal Triunfo, no Amapá, abrindo 
caminho para a construção da hidrelétrica 
de Cachoeira Caldeirão

Desoneração tributária, principalmente 
com isenção de IPI, PIS-Cofins e Imposto 
de Renda, para alguns segmentos

  

  

Fila
Depois da votação da Medida
Provisória 517, a base gover-
nista está orientada a aprovar
rapidamente outro “ônibus”, a
MP 521. Apesar de não ser tão
volumosa quanto a anterior,
ela apresenta uma conjunção
no mínimo curiosa. Original-
mente, foi criada para regular
as atividades dos médicos resi-
dentes. Mas, diante das notí-
cias preocupantes sobre o an-
damento das obras da Copa do
Mundo, serviu de carona para
a flexibilização da Lei de Lici-
tações para os dois eventos.

Outras quatro MPs — 505, 501,
510 e 513 — foram utilizadas como
atalho pelo governo em 2011. Crí-
tico histórico do excesso das MPs,
o presidente em exercício do
PMDB, senador Valdir Raupp
(PMDB-RO), afirma que desde
2008 o número de medidas vem
caindo, mas em compensação
elas chegam cada vez maiores no
Congresso. “Diminuiu cerca de
50%. Até 2008, eram ao menos
duas por semana. Hoje temos
uma a cada duas semanas, o que
ainda é muito. Em compensação,
antes elas vinham com 10 itens em
média. Hoje, têm mais de 30.” ■

João Bacelar, relator
da MP 517, que
incluía oito temas
em 30 de dezembro
e agora trata de 52

Divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 9.
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