, DE 2017

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS, em decisão terminativa, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 153, de 2015,
que “Dispõe sobre a concessão de assistência
financeira temporária aos artesãos”.
RELATOR: Senador DAVI ALCOLUMBRE

I – RELATÓRIO
Vem à análise desta Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) o
Projeto de Lei do Senado nº 153, de 2015, de autoria do Senador Randolfe
Rodrigues, que “dispõe sobre a concessão de assistência financeira temporária
aos artesãos”.
O projeto de lei do Senado encontra-se estruturado em seis artigos,
conforme se extrai dos respectivos dispositivos assim dispostos:
O art. 1º do projeto autoriza o recebimento de seguro-desemprego
pelo artesão profissional que exerça sua atividade, individualmente ou em
regime de economia familiar ou eventual parceria, desde que suas atividades
tenham sido interrompidas por períodos específicos que impossibilitam ou
dificultam a exploração das matérias-primas necessárias ao seu trabalho. O
Valor desse seguro-desemprego corresponde a um salário mínimo mensal,
enquanto durar a paralisação das atividades. Integram e completam a redação
do caput cinco parágrafos.
O § 1º conceitua, no âmbito da proposição, como deve ser
entendido o regime de economia familiar, isto é, o trabalho dos membros de uma
mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de
mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados.
Em seu § 2º atribui ao IBAMA estabelecer o prazo de interrupção
das atividades de extração das matérias-primas necessárias ao trabalho dos
artesãos.
O § 3º determina que o seguro-desemprego é pessoal e
intransferível.
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E o § 5º esclarece que o período de recebimento do segurodesemprego observará o prazo a ser estipulado pelo IBAMA, que não poderá
exceder o limite máximo variável (de três a cinco meses), ressalvado os valores
decimais (art. 4º da Lei nº 7.998/90).
O art. 2º estabelece a competência do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) para receber e processar os requerimentos ao benefício, assim
como habilitar os beneficiários. Em seus §§ 1º, 2º, 3º e 4º, prevê os casos em
que o artesão não fará jus ao seguro-desemprego e arrola os documentos que
deverá apresentar ao INSS para se habilitar ao benefício.
Os arts. 3º e 4º tratam das sanções em caso de fraude na
concessão do benefício e das hipóteses de cancelamento do benefício.
O custeio do benefício será realizado com recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme disposto no art. 5º do projeto.
Por fim, o art. 6º estabelece a vigência imediata da lei, se aprovada
a matéria.
O PLS foi aprovado na CAS na forma da Emenda Substitutiva nº 1,
que altera o benefício de seguro-desemprego para seguro-produção artesanal e
insere as modificações no âmbito da Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015,
que “dispõe sobre a profissão de artesão e dá outras providências”.
À CAE, onde fui designado relator, caberá a decisão terminativa.
No prazo regimental, não foram oferecidas emendas.
II – ANÁLISE
Nos termos do art. 99, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, compete à CAE opinar sobre o aspecto econômico e financeiro das
proposições. Considerando o caráter terminativo da matéria, esta Comissão
deve se manifestar, também, sobre os aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da proposição em apreço.
Quanto aos requisitos de constitucionalidade, constatamos que
não há vício de iniciativa no PLS, nos termos do art. 61 da Carta Política de 1988.
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O § 4º estabelece que o seguro-desemprego “não será extensível
às atividades de apoio ao artesanato profissional e nem aos familiares do artesão
profissional que não satisfaçam os requisitos e as condições estabelecidos nesta
Lei”.

No que concerne à juridicidade, o projeto se afigura apropriado, pois: i) o
meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos (normatização via edição
de lei) é o adequado; ii) a matéria nele vertida inova o ordenamento jurídico; iii)
possui o atributo da generalidade; iv) é consentâneo com os princípios gerais do
Direito; e v) se afigura dotado de potencial coercitividade.
No que diz respeito à técnica legislativa, a proposição é dotada de
boa técnica de que trata a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de
2001.
Com relação ao mérito, temos as seguintes considerações a serem
feitas:
I - A redação visa amparar os artesãos que, por razões naturais,
não podem ter acesso à matéria-prima para seu trabalho e,
consequentemente, à renda obtida com a comercialização do
artesanato. O autor propõe que, durante o período em que
estiverem impossibilitados de acessar a matéria-prima, os artesãos
façam jus ao recebimento de seguro-desemprego. Desse modo, o
projeto amplia o rol de beneficiários do seguro-desemprego;
II - Compreendemos a preocupação do nobre autor em amparar
uma população que alcança em torno de 8,5 milhões trabalhadores
no país e movimenta R$ 50 bilhões por ano, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), em torno de 60% dos artesãos vivem exclusivamente da
renda do artesanato. Diante disso, consideramos relevante a
proposição por objetivar manter a renda dos artesãos profissionais
quando se encontram impedidos de trabalhar;
III – Todavia, como bem ressaltado pelo relator ad hoc da matéria
na CAS, Senador Dalírio Beber, o benefício do PLS nº 153/2015,
não se enquadra no âmbito do seguro-desemprego, uma vez que
os artesãos não estão incluídos na categoria de empregados, o que
os inabilita ao recebimento desse benefício. Quando pertencem à
Previdência Social, normalmente, os artesãos descontam como
contribuinte individual ou microempreendedor individual (MEI);
IV - Em que pese o autor da proposição buscar uma simetria entre
o artesão e o pescador, de tal forma a estender ao primeiro o
benefício do seguro-desemprego concedido a este último no
período de defeso, tal paridade, em verdade, não existe e nem é
possível de ser estabelecida. É de se registrar que o pescador
artesanal se enquadra como segurado especial no que tange aos
efeitos previdenciários, visto que contribuí com alíquota sobre a
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Diante das considerações supra, deve-se saudar a Emenda nº 01 CAS (Substitutivo), adotada pela Comissão de Assuntos Sociais, que altera a Lei
nº 13.180, de 22 de outubro de 2015 (Lei de regulamentação da profissão de
artesão), para acolher o benefício como seguro-produção artesanal a ser
concedido ao artesão que ficar impedido de produzir temporariamente.
Nos termos do Substitutivo aprovado na CAS, o beneficiário deverá
cumprir período de carência de trinta e seis contribuições sociais à Previdência
Social e um novo período aquisitivo se completa a cada trinta e seis meses. Além
disso, a concessão do benefício pelo prazo máximo de três meses.
Comparado às condicionantes do seguro-desemprego, o benefício
proposto requer maior período aquisitivo, maior carência e possui menor prazo
de concessão. Portanto, o seguro-produção tende a apresentar maior equilíbrio
econômico-financeiro que o seguro-desemprego. Além disso, pela reduzida
participação dos artesãos na Previdência Social, espera-se que o impacto
orçamentário do benefício proposto não seja elevado.
Os argumentos elencados contribuem, portanto, para que nos
posicionemos favoráveis ao mérito do PLS nº 153, de 2015.
III – VOTO
Diante do exposto, o voto é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei
do Senado nº 153, de 2015, nos termos da Emenda Substitutiva nº 1 - CAS.

Sala da Comissão,

de

de 2017.

Senador DAVI ALCOLUMBRE, Relator.

, Presidente.
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comercialização de sua produção; enquanto o artesão é, para os
mesmos efeitos, contribuinte individual, com contribuição mínima
de 20% sobre o salário mínimo. Não obstante, dificilmente haverá
artesão que contribua para a Previdência Social com esse valor.

