
 

 

CIR OCE 066/2017 
Curitiba, 28 de novembro de 2017. 
 

URGENTE - URGENTE - URGENTE 
 
Assunto: PRR – Programa de Regularização Tributária Rural – MP 793 
 
Senhor Presidente, 

 
Diante da preocupação manifestada por diversas cooperativas junto a Ocepar, vimos 

atualizar as seguintes orientações acerca das providências sobre o “Funrural”. 

A Medida Provisória nº. 793, foi editada em 31/05/2017 estabelecendo condições para 

regularização da dívida com o “Funrural” após 30/03/2017 quando o Supremo Tribunal Federal 

julgou o Recurso Extraordinário nº. 718.874 que por maioria de votos reconheceu a 

constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física, sendo devida a incidência 

da alíquota de 2,1% sobre a receita bruta da produção.  

O prazo para adesão ao PRR – Programa de Regularização Tributária Rural da Medida 

Provisória nº. 793/2017 estava previsto para até 30/11/2017, contudo, a confirmação deste prazo 

dependia de aprovação em votação na Câmara e no Senado do “Projeto de Lei de Conversão nº. 

41/2017” da Deputada Tereza Cristina até 28/11/2017 (hoje), que não aconteceu, e conforme 

informações da OCB e da Frente Parlamentar da Agricultura não há tempo hábil para aprovação 

nesta data. 

Diante do exposto, mantemos nossa recomendação para Adesão ao PRR até 

28/11/2017 (hoje), em relação a Contribuição Previdenciária Rural “Funrural”. 

Maiores informações sobre o procedimento de adesão ao PRR, estão disponíveis no site 

da Receita Federal – Ministério da Fazenda, no link: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/novembro/prazo-para-adesao-ao-programa-

de-regularizacao-rural-termina-no-proximo-dia-30-de-novembro. 

No contexto de incerteza sobre a aprovação ou não do Projeto de Lei de Conversão da MP 

nº. 793, ou ainda de incerteza sobre possível alteração da decisão do STF sobre o “Funrural”, 

sugere-se essa medida de cautela. 

Nossa equipe ficará à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem 

necessários pelos e-mails e telefones de nossos técnicos: Rogério dos Santos Croscato, analista 

técnico especializado, rogerio.croscato@sistemaocepar.coop.br, (41) 3200-1187 e Micheli Mayumi 

Iwasaki, assessora jurídica, micheli.mayumi@sistemaocepar.coop.br, (41) 3200-1142. 

 
Saudações Cooperativistas, 

 
 
 

José Roberto Ricken 
Presidente do Sistema Ocepar 
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