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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO PREVIA

INFORMAcAO PREVIA N 2 78/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n. 2 191/99, de autoria da Deputada Maria OlIvia, que dispOe sobre a

concessão de incentivo as empresas que possuam empregados corn idade igual ou superior

a 40 anos.

A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 1I4/99.

2- PONTOS DE ATENçAO
2.1 - Nos termos do projeto sob comento, terão direito ao incentivo as ernpresas que

tiverem pelo rnenos 25% de seus empregados corn idade igual ou superior a 40 anos.

De acordo corn esse limite, para gozar do benefIcio uma empresa de 400 funcionários

teria que ter, no mInimo, 100 ernpregados corn 40 anos ou rnais, ao passo que para uma

empresa corn 4 funcionários bastaria apenas urn.

2.2 - 0 projeto lirnita o incentivo a 10% do valor do imposto a recoiher, em cada

incidência. Haveria que se estabelecer tambérn, alérn do lirnite sobre o valor do irnposto, urn

limite sobre o montante da folha de salários, sob pena de incorrer-se na possibilidade de os

10% de reducao do imposto serern superiores aos saários pagos aos empregados de mais

de 40 anos.

2.3 - 0 art. 2 2 prevê a expedicao de certificados que serão utilizados pelas empresas

para abatimento no pagamento de tributos estaduais. Aqui caberia cornentar dois aspectos:

- a expressao "tributos estaduais" tern o sentido amplo e abrange os impostos, as taxas

e as contribuiçöes de melhoria instituIdos pelo poder püblico. Entre os impostos de

competência do Estado-membro, pode-se mencionar o lrnposto sobre Operacaes Relativas a

Circulacao de Mercadorias e sobre Prestaçães de Servicos de Transporte Interestadual e
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intermunicipal e de Cornunicaçao - ICMS -, o Imposto sobre a Propriedade de Velculos

Autornotores - IPVA e o Imposto sobre Transrnissão "causa mortis" e Doaçao, de bern ou
direito - ITCD.

- o ICMS constitui a principal fonte de receita do Estado e sua apuraçao é feita corn

base ern créditos e débitos relativos as entradas e saIdas de mercadorias. Não seria mais

prático e recornendável que o contribuinte utilizasse o incentivo proposto como forma de

crédito a ser aproveitado na apuraçao do ICMS a pagar? A utilizaçao do incentivo para

abatirnento nos impostos sobre o patrirnônio e nas taxas pode ser inviável e de difIcil

aplicaçao e fiscalizaçao. Se o contribuinte não tern irnposto a pagar, não é razoável que ele

utilize o incentivo para quitar parte de urn tributo não relacionado corn atividade de sual
empresa. Adernais, a emissão desses certificados deverá ser feita corn rnuito cuidado e

mediante controle rigoroso, a firn de evitar possIv eis fraudes para beneficiar-se das
yantagens previstas no projeto.

2.4 - 0 incentivo que se pretende criar implica perda de receita. Caso o projeto venha a

ser aprovado neste exercIcio, o orcarnento vigente não estaria prevendo a reduçao de

receita correspondente ao benefIcio proposto. Para contornar esse Obice, poder-se-ia alterar

a cláusula de vigência no sentido de que a lei produza efeitos a partir de 1 2 de janeiro do
exercIcio seguinte ao de sua publicaçao.

2.5 - Do ponto de vista do mérito, o projeto auxilia o Estado no cumprirnento de suaS

funcoes, pois facilita a inserção das pessoas de mais de 40 anos no mercado de trabalho,

contribuindo para a reduçao do desernprego.

3- TRAMITAçA0

0 projeto trarnita ern dois turnos e foi distribuldo as Cornissöes de Constituiçao e

Justica, do Trabalho, da Previdência e da Acao Social, e de Fiscalizaçao Financeira e
Orcarnentaria, para receber parecer.

Data da elaboraçao: 8/4/99. 	 ACT/A E F/AAB
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