SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 70, DE 2010
Dispõe sobre a dedução dos encargos sociais devidos
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, em caso de contratação de egressos do sistema
prisional, e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do
imposto devido, em cada período de apuração, os encargos sociais incidentes sobre a
remuneração dos empregados egressos do sistema prisional, durante os primeiros dois
anos de contratação, devidos à Previdência Social, ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), ao salário-educação, às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical, ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA) e ao seguro contra os riscos de acidentes de trabalho.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do exercício financeiro
seguinte ao de sua aprovação.
JUSTIFICAÇÃO
O mercado de trabalho tem dificuldades para absorver os egressos do
sistema prisional e a falta de uma cidadania plena desses cidadãos tem sido um grave
problema social e de segurança pública no Brasil. Os empregadores veem com
desconfiança e resistência, não de todo injustificável, os trabalhadores que estão
cumprindo pena em liberdade ou já cumpriram as suas penas.
Não é recomendável que esses trabalhadores sejam deixados na
ociosidade, para o bem da sociedade e da família. A relevância de um trabalho, nesse
momento, é inegável e representa, para o egresso do sistema prisional, o reconhecimento
do bom comportamento que permitiu a sua liberdade.
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Até para os que ainda se encontram aprisionados, a existência de
perspectivas é um fator positivo a mais na recuperação. Via de regra, é por uma segunda
chance que eles esperam.
Ninguém pode ser punido indefinidamente. Nossa legislação penal não
admite prisão perpétua. Cumpre-se, no máximo, trinta anos de prisão. No entanto, não
adianta termos uma legislação com esses limites, se o egresso do sistema prisional vai
continuar sendo vítima de discriminação e segregação social. O passado precisa ser
reduzido a sua verdadeira dimensão.
Muitas empresas reúnem condições, dada a natureza do trabalho
desenvolvido, de contratar egressos de prisões. Elas dispõem de toda a estrutura, em
termos de segurança e de saúde, de promover a reinserção com cidadania desses
trabalhadores.
Estamos propondo que diversos encargos sociais sejam deduzidos do
imposto decorrente da tributação incidente sobre o lucro líquido: Previdência Social,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), salário-educação, além da contribuição
às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e ao seguro
contra os riscos de acidentes de trabalho.
Para que haja tempo hábil para suprir as exigências orçamentárias e de
responsabilidade fiscal, estamos remetendo a vigência da Lei para o primeiro dia do
exercício financeiro seguinte ao de sua aprovação.
Assim será possível dar cumprimento ao disposto no inciso II do caput do
art. 5º e nos arts. 12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (estimativa
do montante da renúncia fiscal) e § 6º do art. 165 da Constituição Federal (demonstrativo
que incluí o montante da renúncia fiscal).
Pelas razões expostas, estamos convencidos de que a iniciativa merecerá o
acolhimento e os aperfeiçoamentos que se fizerem necessários por parte dos ilustres
membros desta Casa.
Sala das Sessões, 15 de março de 2010.

Senadora MARISA SERRANO
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.
..............
..............
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano
plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei
Complementar:
..............
II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da
Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os
efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento
econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo
de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que
se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
............
............
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
Constituição da República Federativa do Brasil
..........
..........
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
.............
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
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(Ás Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão
terminativa)
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