SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador JOSÉ PIMENTEL

, DE 2017

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, em
decisão terminativa, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 93, de 2017, da Senadora Rose de
Freitas, que altera as Leis nº 8.212 e 8.213, de 24
de julho de 1991, e nº 11.788, de 25 de setembro
de 2008, para dispor sobre a anotação do estágio
na Carteira do Trabalho e da Previdência Social
e da inclusão do estagiário como contribuinte
individual da Previdência Social.

Relator: Senador JOSÉ PIMENTEL

I – RELATÓRIO
Vem a exame desta Comissão de Assuntos Sociais (CAS), para
apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 93,
de 2017, de autoria da Senadora Rose de Freitas, que altera as Leis nº 8.212
e 8.213, de 24 de julho de 1991, e nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para
dispor sobre a anotação do estágio na Carteira do Trabalho e da Previdência
Social e da inclusão do estagiário como contribuinte individual da
Previdência Social.
O projeto tem por objeto tornar obrigatória a anotação do
estágio na Carteira do Trabalho e Previdência Social, do estagiário, no
campo de anotações gerais e tornar obrigatória a inscrição previdenciária do
estagiário, sob regime especial de contribuição e de benefícios.
A matéria foi distribuída à CAS para análise em caráter
terminativo, não tendo recebido emendas.
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Similarmente, a proposição se encontra no escopo desta
Comissão, a teor do disposto no art. 100, I e IV do Regimento Interno do
Senado, dado que dispõe sobre seguridade social e tema correlato ao direito
do trabalho (dado que o estágio constitui etapa do aprendizado profissional)
Não se encontram, ademais, óbices de natureza constitucional
ou legal, a matéria – seguridade social e qualificação profissional – encontrase no rol de temas de competência legislativa da União, nos termos do art.
22, XVI e XXIII, da Constituição Federal. Além disso, não se encontra
violada a iniciativa privativa de outro dos Poderes da União, pelo que, tanto
do ponto de vista da iniciativa, quanto do processamento, é de competência
do Congresso Nacional, por suas duas Casas, originar e aprovar o presente
Projeto.
Quanto ao mérito, entendemos que o projeto é meritório e
representa inequivocamente um avanço para o sistema previdenciário
brasileiro e um grande benefício para os estagiários.
Com efeito, o ingresso precoce no sistema previdenciário é
reconhecidamente vantajoso para os jovens, dado que permite que comecem
a contar seu tempo de contribuição o mais cedo possível.
O projeto, nessa linha, torna obrigatória a inscrição
previdenciária que hoje é facultativa, cria uma modalidade de inscrição
previdenciária menos onerosa para o segurado e seu contratante, como forma
de incentivo à formalização do contrato de estágio.
Em contrapartida, o segurado estagiário terá direito a rol restrito
de benefícios: os auxílios doença e acidentários – mais relevantes para os
riscos atuariais que caracterizam pessoas que usualmente estão em sua
juventude.
Destarte, inclinamo-nos pela aprovação do projeto, unicamente
sugerindo emenda que eleva em dois pontos percentuais a contribuição da
entidade contratante, como medida de equidade entre as suas parcelas e a do
próprio segurado e como forma de robustecer o financiamento da
Previdência para fazer frente às despesas que advirão da adoção da proposta.
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Do exposto, o voto é pela aprovação do PLS nº 93, de 2017,
com a seguinte emenda:
Emenda nº

- CAS

Dê-se ao inciso V do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, na forma do art. 2º do PLS nº 93, de 2017, a seguinte redação:

“Art. 2º.........................................................................................
“Art. 22......................................................................................
...................................................................................................
V – cinco por cento sobre o total do valor pago a título de bolsa
ou outra forma de contraprestação aos segurados contribuintes
individuais estagiários, excluindo-se os valores pagos a título de
auxílio-transporte e auxílio-alimentação.
........................................................................................” (NR)

Sala da Comissão,

de

de 2017.

, Presidente

, Relator
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III – VOTO

