
 

Nota de esclarecimento sobre a MP 753/2016 

 

No dia de ontem, 19/12/2016, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 753/2016 que altera a Lei 

13.254/2016, reestabelecendo o direito de Estados e Municípios na divisão dos recursos arrecadados com as 

multas da repatriação. Porém, a CNM recebeu o artigo 2º da MP com muita estranheza, em que foi estabelecido 

que a Medida entra em vigor na data da publicação para garantir a distribuição aos Estados, via FPE, mas ao 

mesmo tempo entra em vigor apenas a partir de 1º de janeiro de 2017 para distribuição ao FPM. 

Quanto ao efetivo pagamento, infelizmente, o Governo Federal tomou a decisão de creditar os recursos para 

os Governadores no dia de hoje, 20/12, mas para os Municípios somente a partir do 01/01/2017, sem dada 

definida para a transferência. 

Pelo texto da MP estes valores das multas passam a compor a base dos Fundos Constitucionais, sendo 

considerados como imposto de renda normal, de forma que sofrerão a dedução do FUNDEB e implicam nas 

vinculações constitucionais normais do recurso. 

A inclusão da multa na composição do fundo constitucional dos municípios é uma conquista da CNM junto ao 

Governo Federal. Depois de uma discussão política que se arrastou ao longo do ano, o Executivo Federal 

reconheceu o pleito municipal. Apesar de entender como uma conquista a obtenção de mais de R$ 5,7 bilhões 

para os Municípios brasileiros, a CNM lamenta o tratamento de forma desigual entre Prefeitos e Governadores, 

por a decisão não levar em conta o final de mandato dos atuais gestores municipais.  

A Confederação atuou como protagonista desde o princípio na discussão da Lei nº 13.254/2016. Intercedemos 

para a integridade dos recursos também fossem divididos com estados e municípios. No texto aprovado pelo 

Congresso Nacional tudo seria dividido entre todos, inclusive a multa, conforme demanda da CNM e do 

movimento municipalista. No entanto, quando da sanção da Lei, a Presidência da República vetou o artigo com 

a repartição aos Entes das multas. 

Atuamos fortemente pela derrubada deste veto junto aos parlamentares, porém quando o veto foi submetido 

a votação, infelizmente ele foi mantido e perdemos este direito. 

A CNM não se conformou com esta derrota e promoveu uma enorme campanha incentivando os prefeitos a 

entrar com ações no poder judiciário solicitando este direito. Mais de 2 mil gestores ouviram nossos apelos e 

conseguiram liminares bloqueando estes recursos da União. 

Em diversas reuniões e eventos, bem como na imprensa, nossa diretoria sempre se posicionou no sentido de 

que estes recursos deveriam ser creditados neste ano, pois o valor foi arrecadado no atual mandato e poderia 

auxiliar muito os atuais gestores a fecharem suas contas, já que enfrentamos uma crise econômica com queda 

substancial na arrecadação.  

Mais uma vez os Prefeitos se sentem injustiçados destas decisões por parte do Governo Federal que trata 
desigualmente os gestores estaduais e municipais, este recurso deveria ser entregue neste ano para ajudar 
no encerramento deste mandato, a CNM continua incentivando que os municípios continuem entrando com 
as ações no poder judiciário para conquistar este direito e pressionar seus parlamentares e o Governo Federal 
para reverter esta decisão. 


