PROJETO DE LEI N.º 6.750-A, DE 2013
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Altera o art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que "altera
a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas
que menciona e dá outras providências"; tendo parecer da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, pela
aprovação (relator: DEP. LUCAS VERGILIO).

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços:
- Parecer do relator
- Parecer da Comissão
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei inclui as empresas que prestam serviços
contábeis no regime de desoneração da folha de pagamentos.
Art. 2º O art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 7º .................................................
.............................................................
VIII – as empresas que prestam serviços contábeis,
enquadrados na subclasse 6920-6/01 da CNAE 2.0.
.............................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor a partir do primeiro dia do
quarto mês subsequente ao de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Os escritórios de serviços contábeis podem aderir ao regime
de tributação simplificada do Simples Nacional. Como contrapartida, eles são
obrigados a promover atendimentos gratuitos às microempresas individuais e devem
ainda promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para as
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por
eles atendidas.
Mas, as regras atuais de enquadramento ao Simples Nacional
não geram incentivos para o crescimento às empresas do segmento contábil. Caso
o faturamento ultrapasse o limite máximo de R$ 300 mil/mensais, as empresas são
expulsas do regime simplificado e obrigadas a apurar o imposto de renda sob a
modalidade do lucro presumido. A carga tributária total (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS,
INSS e ISS) passa repentinamente de 17% para 29% do seu faturamento, em
média. Nesse caso, inevitavelmente os empresários do setor serão obrigados a
cortar custos, em especial, dispensando parte de seus empregados.
A atividade contábil passa atualmente por um momento crítico,
no qual tem sido demandada a fazer pesados investimentos para se adequar aos
novos protocolos de comunicação eletrônica com os fiscos, em torno da implantação
do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
Os escritórios médios, que empregam mais gente, são os mais
afetados por essa conjuntura crítica atual e pelo gatilho de expulsão do Simples; por
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 6750-A/2013

3

outro lado, são os que mais contribuem para a redução da informalidade e
sonegação reinantes na economia brasileira. A presente proposta é sugestão da MG
Contécnica.
Assim, o projeto ora apresentado visa garantir uma justa
contrapartida ao segmento contábil, permitindo que as empresas do setor sejam
enquadradas no regime de desoneração da folha de salários. Como o segmento
contábil é bastante intensivo em mão-de-obra, a medida proposta se adequa aos
princípios informadores desse regime desonerativo, de acordo com o que preceitua
as linhas mestras do Plano Brasil Maior.
Pedimos, logo, o apoio de todos os nobres parlamentares para
garantir a aprovação desse projeto.
Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2013.

Deputado Arnaldo Faria de Sá
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
Institui o Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra); dispõe sobre a
redução do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) à indústria automotiva;
altera a incidência das contribuições
previdenciárias devidas pelas empresas que
menciona; altera as Leis nº 11.774, de 17 de
setembro de 2008, nº 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, nº 11.196, de 21 de
novembro de 2005, nº 10.865, de 30 de abril
de 2004, nº 11.508, de 20 de julho de 2007, nº
7.291, de 19 de dezembro de 1984, nº 11.491,
de 20 de junho de 2007, nº 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, e nº 9.294, de 15 de julho de
1996, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24
de agosto de 2001; revoga o art. 1º da Lei nº
11.529, de 22 de outubro de 2007, e o art. 6º
do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro
de 1977, nos termos que especifica; e dá outras
providências.
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.............................................................................................................................................
Art. 7º Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, à
alíquota de 2% (dois por cento): (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.715, de
17/9/2012, em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente após a publicação da
Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012, produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
I - as empresas que prestam os serviços referidos nos §§ 4º e 5º do art. 14 da Lei
nº 11.774, de 17 de setembro de 2008; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em
vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente após a publicação da Medida Provisória nº
563, de 3/4/2012, produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
II - as empresas do setor hoteleiro enquadradas na subclasse 5510-8/01 da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0; (Inciso acrescido pela Lei nº
12.715, de 17/9/2012, em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente após a publicação
da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012, produzindo efeitos a partir de sua
regulamentação)
III - as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e
internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0. (Inciso acrescido pela
Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor a partir de 1/1/2013)
IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432,
433 e 439 da CNAE 2.0 (Inciso acrescido pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013, publicada no
DOU de 19/7/2013, em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua
publicação)
V - (VETADO na Lei nº 12.794, de 2/4/2013) (Vide Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
VI - (VETADO na Lei nº 12.794, de 2/4/2013) (Vide Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
VII - (VETADO na Lei nº 12.794, de 2/4/2013) (Vide Lei nº 12.844, de
19/7/2013)
VIII - (VETADO na Lei nº 12.794, de 2/4/2013) (Revogado pela Lei nº 12.844, de
19/7/2013)
IX - (VETADO na Lei nº 12.794, de 2/4/2013) (Revogado pela Lei nº 12.844, de
19/7/2013)
X - (VETADO na Lei nº 12.794, de 2/4/2013) (Revogado pela Lei nº 12.844, de
19/7/2013)
XI - (VETADO na Lei nº 12.794, de 2/4/2013) (Revogado pela Lei nº 12.844, de
19/7/2013)
§ 1º Durante a vigência deste artigo, as empresas abrangidas pelo caput e pelos §§
3º e 4º deste artigo não farão jus às reduções previstas no caput do art. 14 da Lei nº 11.774, de
2008.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a empresas que exerçam as atividades de
representante, distribuidor ou revendedor de programas de computador, cuja receita bruta
decorrente dessas atividades seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) da
receita bruta total. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor
no primeiro dia do quarto mês subsequente após a publicação da Medida Provisória nº 563,
de 3/4/2012, produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
§ 3º (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do primeiro dia do
quarto mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012, ou
da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o que
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ocorrer depois)
§ 4º (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do primeiro dia do
quarto mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012, ou
da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o que
ocorrer depois)
§ 5º (VETADO).
§ 6º No caso de contratação de empresas para a execução dos serviços referidos
no caput, mediante cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos
por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor no 1º (primeiro) dia do 4º mês
subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012, produzindo
efeitos a partir de sua regulamentação)
§ 7º As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de
junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo. (VETADO na Lei
nº 12.794, de 2/4/2013) (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 8º A antecipação de que trata o § 7º será exercida de forma irretratável mediante
o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput,
relativa a junho de 2013. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 9º Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes
regras:
I - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI até o dia 31
de março de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma dos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, até o seu término;
II - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1º de abril de 2013 e 31 de maio de 2013, o recolhimento da contribuição
previdenciária deverá ocorrer na forma do caput, até o seu término;
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1º de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês subsequente ao da
publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição previdenciária poderá ocorrer, tanto na
forma do caput, como na forma dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991;
IV - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI após o
primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da
contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do caput, até o seu término;
V - no cálculo da contribuição incidente sobre a receita bruta, serão excluídas da
base de cálculo, observado o disposto no art. 9º, as receitas provenientes das obras cujo
recolhimento da contribuição tenha ocorrido na forma dos incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9º será exercida de forma
irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição
previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada até o término
da obra. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 11. (VETADO na Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 12. (VETADO na Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
Art. 8º Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1%
(um por cento), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi,
aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos no Anexo
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I. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013, publicada no
DOU de 19/7/2013, em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua
publicação)
I - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor no primeiro dia do
quarto mês subsequente após a publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
II - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor no primeiro dia do
quarto mês subsequente após a publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
III - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor no primeiro dia do
quarto mês subsequente após a publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
IV - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor no primeiro dia do
quarto mês subsequente após a publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
V - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor no primeiro dia do
quarto mês subsequente após a publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
§ 1º O disposto no caput: (Parágrafo único transformado em § 1º com redação
dada pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente
após a publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012, produzindo efeitos a partir de
sua regulamentação)
I - aplica-se apenas em relação aos produtos industrializados pela empresa; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor no primeiro dia do quarto mês
subsequente após a publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012, produzindo efeitos
a partir de sua regulamentação)
II - não se aplica: (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em
vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente após a publicação da Medida Provisória nº
563, de 3/4/2012, produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
a) a empresas que se dediquem a outras atividades, além das previstas no caput,
cuja receita bruta decorrente dessas outras atividades seja igual ou superior a 95% (noventa e
cinco por cento) da receita bruta total; e (Alínea acrescida pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012,
em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente após a publicação da Medida
Provisória nº 563, de 3/4/2012, produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
b) aos fabricantes de automóveis, comerciais leves (camionetas, picapes,
utilitários, vans e furgões), caminhões e chassis com motor para caminhões, chassis com
motor para ônibus, caminhões-tratores, tratores agrícolas e colheitadeiras agrícolas
autopropelidas. (Alínea acrescida pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor no primeiro dia
do quarto mês subsequente após a publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
c) às empresas aéreas internacionais de bandeira estrangeira de países que
estabeleçam, em regime de reciprocidade de tratamento, isenção tributária às receitas geradas
por empresas aéreas brasileiras. (Alínea acrescida pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013,
publicada no DOU de 19/7/2013, com efeitos retroativos a 4/6/2013)
§ 2º Para efeito do inciso I do § 1º, devem ser considerados os conceitos de
industrialização e de industrialização por encomenda previstos na legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em
vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente após a publicação da Medida Provisória nº
563, de 3/4/2012, produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
§ 3º O disposto no caput também se aplica às empresas:
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I - de manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e
equipamentos correlatos;
II - de transporte aéreo de carga;
III - de transporte aéreo de passageiros regular;
IV - de transporte marítimo de carga na navegação de cabotagem;
V - de transporte marítimo de passageiros na navegação de cabotagem;
VI - de transporte marítimo de carga na navegação de longo curso;
VII - de transporte marítimo de passageiros na navegação de longo curso;
VIII - de transporte por navegação interior de carga;
IX - de transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares; e
X - de navegação de apoio marítimo e de apoio portuário. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente após a
publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012, produzindo efeitos a partir de sua
regulamentação)
XI - de manutenção e reparação de embarcações; (Inciso originalmente acrescido
pela Medida Provisória nº 601, de 28/12/2012, com prazo de vigência encerrado em
3/6/2013, conforme Ato Declaratório nº 36, de 5/6/2013, publicado no DOU de 6/6/2013, e
com redação dada pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013, publicada no DOU de 19/7/2013, em
vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação)
XII - de varejo que exercem as atividades listadas no Anexo II desta Lei; (Inciso
originalmente acrescido pela Medida Provisória nº 601, de 28/12/2012, com prazo de
vigência encerrado em 3/6/2013, conforme Ato Declaratório nº 36, de 5/6/2013, publicado no
DOU de 6/6/2013, e com redação dada pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013, publicada no DOU
de 19/7/2013, em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua
publicação)
XIII - (Inciso vetado na Lei nº 12.794, de 2/4/2013) (Vide Lei nº 12.7884, de
19/7/2013)
XIV - (Inciso vetado na Lei nº 12.794, de 2/4/2013) (Vide Lei nº 12.7884, de
19/7/2013)
XV - (Inciso vetado na Lei nº 12.794, de 2/4/2013) (Vide Lei nº 12.7884, de
19/7/2013)
XVI - (Inciso vetado na Lei nº 12.794, de 2/4/2013) (Vide Lei nº 12.7884, de
19/7/2013)
XVII a XX - (Incisos acrescidos pela Medida Provisória nº 612, de 4/4/2013, e
revogados pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2013, ficam incluídos no Anexo I referido no
caput os produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi: (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente após a
publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012, produzindo efeitos a partir de sua
regulamentação, e com redação dada pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013, publicada no DOU
de 19/7/2013, em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua
publicação)
I - 9503.00.10, 9503.00.21, 9503.00.22, 9503.00.29, 9503.00.31, 9503.00.39,
9503.00.40, 9503.00.50, 9503.00.60, 9503.00.70, 9503.00.80, 9503.00.91, 9503.00.97,
9503.00.98, 9503.00.99; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, em vigor no
primeiro dia do quarto mês subsequente após a publicação da Medida Provisória nº 563, de
3/4/2012, produzindo efeitos a partir de sua regulamentação)
II - (VETADO na Lei nº 12.715, de 17/9/2012)
§ 5º No caso de contratação de empresas para a execução dos serviços referidos
no § 3º, mediante cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei nº 8.212, de 24
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de julho de 1991, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 6º As empresas relacionadas na alínea c do inciso II do § 1º poderão antecipar
para 1º de junho de 2013 sua exclusão da tributação substitutiva prevista no caput. (VETADO
na Lei nº 12.794, de 2/4/2013) (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 7º A antecipação de que trata o § 6º será exercida de forma irretratável mediante
o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição previdenciária prevista nos incisos
I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa a junho de 2013.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 8º As empresas relacionadas nos incisos XI e XII do § 3º poderão antecipar para
4 de junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo. (Parágrafo
com redação dada pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 9º A antecipação de que trata o § 8º será exercida de forma irretratável mediante
o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput,
relativa a junho de 2013. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 10. (VETADO na Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 11. O disposto no inciso XII do § 3º do caput deste artigo e no Anexo II desta
Lei não se aplica:
I - às empresas de varejo dedicadas exclusivamente ao comércio fora de lojas
físicas, realizado via internet, telefone, catálogo ou outro meio similar; e
II - às lojas ou rede de lojas com características similares a supermercados, que
comercializam brinquedos, vestuário e outros produtos, além de produtos alimentícios cuja
participação, no ano calendário anterior, seja superior a 10% (dez por cento) da receita total.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E
SERVIÇOS
I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei em comento inclui as empresas que prestam
serviços contábeis, enquadrados na subclasse 6920-6/01 da CNAE 2.0 no regime de
contribuição social diferenciado da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Este
regime basicamente troca a tributação com base na folha de pagamentos para a
base “receita bruta”.
Além desta Comissão, a presente proposição foi encaminhada às
Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania,
estando sujeita à apreciação conclusiva das comissões em regime de tramitação
ordinária. Não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
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II - VOTO DO RELATOR
O regime especial de tributação em que se troca a base de
incidência da contribuição previdenciária da folha de pagamento para a receita bruta
teve por objetivo a desoneração do custo da mão de obra como forma de incentivar
o emprego.
De fato, é conhecido no Brasil o elevado ônus às empresas imposto
pelos encargos trabalhistas. Um conhecido estudo de José Pastore1 calcula em
pouco mais de 102% o peso dos encargos sobre a folha. Ou seja, para cada
empregado formal contratado, paga-se na prática duas vezes o salário. O resultado
é conhecido: baixa geração de emprego e elevada informalidade.
O baixo incentivo a contratar ainda induz à adoção de métodos
menos intensivos em trabalho em relação ao que seria sem esta distorção. O próprio
sistema econômico gerará mais incentivos para o crescimento de setores pouco
intensivos em trabalho, o que pode não ser o mais desejável.
Dessa forma, a desoneração da folha sempre foi considerada um
tema importante da agenda de reformas do país. Em particular, a alíquota de 20%
paga pelo empresário para a previdência social responde por 1/5 desses encargos,
sendo o elemento com maior peso individual.
Há um grande problema, no entanto, em reduzir ou eliminar a
contribuição sobre a folha de pagamento: como financiar a previdência social que,
reconhecidamente, constitui um sistema cada vez mais desbalanceado com a
mudança do perfil etário da população? Simplesmente remover a contribuição
geraria um déficit ainda maior, que comprometeria a capacidade de o Estado
financiar a previdência.
Sendo assim, a eliminação/redução destes 20% de contribuição
requereria avaliar qual seria a fonte de recursos substituta para um Estado em
crônica situação de escassez de recursos. A solução oferecida pelo governo para
alguns setores foi simplesmente trocar a base “folha de pagamento” pela base
“receita bruta”.

Ver o artigo do autor no Jornal da Tarde de 09/02/1994 que resume o argumento em “Emprego e encargos
sociais”. http://www.josepastore.com.br/artigos/rt/rt_019.htm
1
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No caso específico das empresas de contabilidade, alvo da
proposição em tela, o efeito líquido representaria um alívio tributário expressivo dado
tratar-se de setor naturalmente intensivo em mão de obra representado pelos
próprios contadores contratados.
Como destacado na Justificação ao Projeto, “a atividade contábil
passa atualmente por um momento crítico, no qual tem sido demandada a fazer
pesados investimentos para se adequar aos novos protocolos de comunicação
eletrônica com os fiscos, em torno da implantação do SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital”.
A Justificação acrescenta que os escritórios médios, em particular,
são justamente os que empregam mais gente, têm sido os mais afetados por essa
conjuntura crítica atual e pelo gatilho de expulsão do Simples. São ainda os que
mais contribuem para a redução do desemprego, informalidade e sonegação no
país.
Tendo em vista o exposto, somos pela APROVAÇÃO do Projeto de
Lei nº 6.750, de 2013.
Sala da Comissão, em 14 de junho de 2017.
Deputado LUCAS VERGILIO
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei
nº 6.750/2013, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Lucas Vergilio.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Lucas Vergilio - Presidente, Adail Carneiro, Augusto Coutinho
, Cesar Souza, Helder Salomão, Jorge Côrte Real, Keiko Ota, Luis Tibé, Marcos
Reategui, Mauro Pereira, Walter Ihoshi, Zé Augusto Nalin, Conceição Sampaio,
Goulart, Herculano Passos, Marinaldo Rosendo, Vitor Lippi e Yeda Crusius.
Sala da Comissão, em 28 de junho de 2017.
Deputado LUCAS VERGILIO
Presidente
FIM DO DOCUMENTO
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