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Edição de 14 de setembro de 2021 

Nesta edição:  

• Segue à sanção Projeto de Lei que conceitua o termo ‘Praça’ no âmbito do IPI 
• CTASP ouve o Ministro Onyx Lorenzoni sobre os planos e metas para o Ministério do Trabalho e Previdência 

 
Segue à sanção Projeto de Lei que conceitua o termo ‘Praça’ no âmbito do IPI 

O Plenário do Senado Federal aprovou, de forma simbólica, o PL 2110/2019, do deputado William Woo (PP/SP), a fim de 
conceituar o termo ‘praça’ no âmbito da legislação do IPI (Lei 4502/64). A matéria integra a Agenda Legislativa da Indústria 
de 2020 e 2021. 

O projeto foi aprovado nos termos do relatório apresentado pelo sen. Antonio Anastasia (PSD/MG), que acolheu as duas 
emendas redacionais apresentadas, que substituem expressão ‘cidade’ para ‘município’. O ajuste adequa o projeto ao 
vocabulário geográfico previsto na legislação constitucional e tributária. 

O texto busca trazer segurança jurídica ao setor produtivo nas relações tributárias envolvendo o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), evitando entendimentos abrangentes e imprevisíveis pela Receita Federal que, na sua maioria, são 
contrários ao contribuinte. 

A ausência do conceito permite que a fiscalização adote diferentes interpretações como a localidade onde está instalado 
o estabelecimento industrial interdependente, a região metropolitana ou, até mesmo, o estado do mercado atacadista. 
O fisco, por muitas vezes, adotava o entendimento que mais lhe favorecia, aplicando ao sujeito passivo multas e, 
consequentemente, aumentava o estoque processual no contencioso administrativo e judicial.  

A matéria segue à sanção presidencial. 
 
CTASP ouve o Ministro Onyx Lorenzoni sobre os planos e metas para o Ministério do Trabalho e 
Previdência 

A  Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público realizou audiência pública com o Ministro do Trabalho e 
Previdência Onyx Lorenzoni, para conhecimento do plano de trabalho para 2021. 

Apresentou índices de informalidade por idade e região, destacando que entre as missões da pasta, está a redução da 
taxa de desemprego e a diminuição das filas do INSS, o que envolve diversas ações.  

Esclaredceu que as propostas que estão sendo trabalhadas têm como ponto fundamental igualar as oportunidades, pois 
tratar o pequeno e o grande empregador da mesma forma não fornece bons resultados, sendo prioritário estabelecer 
esse equilíbrio com foco em jovens, desempregados a longo prazo e trabalho incentivado com qualificação, citando a 
pretensão de uma parceria com o Sistema S no desenvolvimento do projeto.  

Entre as metas apresentadas pelo Ministro, listamos: 
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Foco em jovens e desempregados de longo prazo 

- Jovens entre 18 e 29 anos em primeiro emprego 
- Maiores de 50 anos e que estejam sem vínculo formal de emprego há maios de 12 meses 
- Renda até 2 salários-mínimos 
- Contratos de até 24 meses 
- Garantia dos direitos constitucionais (seguro-desemprego; FGTS; salário-mínimo; férias; horas extras, entre outros) 
- Qualificação de no mínimo 180 horas anuais 

Trabalho incentivado com qualificação 

- Jovens oriundos de programas federais de transferência de renda 
- Jovens entre 18 e 29 anos em primeiro emprego 
- Sem vínculo formal de emprego há mais de 24 meses (desemprego de longo prazo) 
- Contrato de 24 meses  
- Vedação para atividades insalubres, perigosas, noturnas ou que impossibilitem a frequência escolar 
- Máximo de 8 horas diárias e 22h semanais  
- Qualificação profissional de, no mínimo, 180 horas anuais 
- Termo de inclusão produtiva, relação civil  
- Bônus/salário-mínimo hora garantido 

Sobre as ações para redução de filas do INSS, destacou as seguintes medidas:   

- Ampliação do número de servidores 
- Ampliação dos serviços de concessão automatizada  
- Racionalização do processo de análise dos benefícios assistenciais (BPC/LOAS) 
- Parceria com cartórios para requerimento qualificado do salário-maternidade, pensão por morte e procuração. 

Por fim, o Ministro Onyx Lorenzoni se comprometeu em retornar à Casa para apresentar os resultados das medidas que 
serão implementadas. 
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  Veja mais 
Acompanhe o dia a dia dos projetos no LEGISDATA: 
www.legisdata.cni.com.br	


