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Câmara aprovada urgência de projeto que extingue a contribuição 
adicional de 10% ao FGTS, mas não vota o projeto principal 
 

O Plenário da Câmara aprovou, por 321 votos a 6, o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 200 de 2012, que extingue, a partir de 1º de junho de 2013 a contribuição 
adicional de 10%, incidente sobre os depósitos referentes ao FGTS, devida pelos empregadores nos 
casos de despedida do empregado sem justa causa.  
 
Quanto à matéria principal, no entanto, não houve acordo. Para garantir a aprovação de tal matéria, são 
necessários os votos  da maioria absoluta dos membros da Câmara (257 votos) por tratar-se de Projeto 
de Lei Complementar.   
 
Diante de visível quorum baixo, os partidos de oposição entraram em obstrução. Alguns partidos da 
base do governo também entraram em obstrução, acompanhando a decisão do DEM, PSDB e PPS. O 
PMDB liberou sua bancada. O liderança do Governo e do PT, no entanto, manifestou sua vontade a 
colocar a matéria em votação na expectativa de rejeitar o projeto.  
 
Na votação de um requerimento de preferência para votar o projeto 378 de origem da Câmara, 
apensado ao PLP 200, após requerimento de verificação de quorum, a sessão foi encerrada. A matéria 
ganhou o regime de urgência, mas sua aprovação dependerá de ampla mobilização, considerando que 
o PT e Governo orientam contrário ao projeto.  
 
 

Plenário da Câmara aprova PLV que restringe a incidência de Imposto de 
Renda sobre a participação nos lucros  
 
O PLV nº 7/2013, da MPV 597 de 2012, foi aprovado na tarde desta terça-feira no Plenário da Câmara 
dos Deputados.  A proposta determina que os trabalhadores que recebem até R$ 6 mil de Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) das empresas estão isentos de pagar Imposto de Renda (IR) sobre essa 
participação e estabelece outras alíquotas, conforme tabela progressiva: 
 

 7,5%, sobre lucros e resultados entre R$ 6 mil e R$ 9 mil. 
 15%, sobre lucros e resultados entre R$ 9 mil e R$ 12 mil 
 22,5%, sobre lucros e resultados entre R$ 12 mil e R$ 15 mil. 
 27,5%, sobre lucros e resultados maior que R$ 15 mil. 

 
 As modificações facilitam a utilização da participação nos lucros e nos resultados como instrumento de 
incentivo ao trabalhador. O PLV nº 7/2013 segue para apreciação no Senado Federal. 

 Plenário da Câmara aprovada urgência de projeto que extingue a contribuição adicional de 10% ao FGTS, mas não vota o 
projeto principal; 

 Plenário da Câmara aprova PLV que restringe a incidência de Imposto de Renda sobre a participação nos lucros ; 
 Câmara aprova MP que amplia prazo de subvenções do BNDES e financiamento de projetos de infraestrutura pela Caixa; 
 CAE aprova PL que prevê garantia para pagamento das obrigações trabalhistas nos contratos com a Administração Pública; 
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MP que amplia prazo de subvenções do BNDES e financiamento de 
projetos de infraestrutura pela Caixa é aprovada na Câmara 
 
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje o Projeto de Lei de Conversão à Medida Provisória 
600/2012. A MPV 600/2012, editada no final de dezembro, amplia o prazo para a concessão de 
subvenção econômica para financiamentos destinados a capital de giro e investimento para 
beneficiários localizados em municípios atingidos por desastres naturais ao amparo do Programa 
Emergencial de Reconstrução (PER), do BNDES; eleva a vinculação de crédito da Caixa para 
financiamento de projetos ligados a infraestrutura; permite a realização de investimentos em 
infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil por meio da gestão da Secretaria de Aviação Civil; e 
permite à União ceder onerosamente para o BNDES direitos de crédito detidos contra Itaipu Binacional. 
 

O Projeto de Lei de Conversão prevê ainda: 
 as prerrogativas do Conselheiro integrante do CARF (somente ser responsabilizado em processo 

judicial ou administrativo nos casos em que restarem comprovados dolo ou fraude e emitir 
livremente juízo de legalidade de atos infralegais nos quais se fundamentam os lançamentos 
tributários em julgamentos); 

 a reabertura do prazo para adesão de parcelamentos de débitos do “Refis da Crise” (Lei 
11.941/2009) até 31 de dezembro de 2013 (a reabertura não se aplica aos contribuinte que tenham 
tido parcelamento rescindido após 1º de janeiro de 2013); 

 a possibilidade da Secretaria de Aviação Civil, a seu critério, optar pela execução da reforma de 
aeroportos públicos por meio do Banco do Brasil ou de suas subsidiárias, com uso das regras do 
Regime Diferenciado de Contratações (RDC). 

 
O texto segue agora para o Senado Federal. 

 
 

CAE aprova projeto que prevê garantia para pagamento das obrigações 
trabalhistas nos contratos com a Administração Pública 
 
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o PLS 254/2012, que estabelece retenção obrigatória, 
pela Administração Pública, de montante referente ao valor total do contrato dividido pelo número de 
meses da sua vigência, em todos os contratos de fornecimento de mão de obra ou qualquer forma de 
terceirização.  
 
A proposta prevê também que a contratada deverá fornecer à contratante (Administração Pública), até o 
dia 30 de cada mês, guias de recolhimento da contribuição previdenciária patronal e do empregado; do 
imposto de renda; da contribuição para o fundo de garantia por tempo de serviço; bem como a listagem 
integral dos empregados, com respectivos valores individualmente identificados. 
 
O projeto agora segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.  
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