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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
 

 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 203/2017, de autoria do senhor Deputado Marcos Bruno, visa 

instituir a criação “o Programa de incentivo à admissão de pessoas da terceira 

idade no mercado de trabalho” e, para tanto, dá outras providências correlatas ao 

tema.  

 

O referido projeto foi protocolizado no dia 30 de maio de 2017 e lido na Sessão 

Ordinária do dia 31 do mesmo mês e ano. Em sequência, a proposição foi 

publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL, datado do dia 09 de junho de 

2017, à página 30. 

  

Após, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para a Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, conforme dispõe o art. 41 do 

Regimento Interno, oportunidade em que, no dia 10 de outubro de 2017, recebeu o 

Parecer nº 449/2017, cuja conclusão foi pela “inconstitucionalidade formal” do 

projeto ora em apreço. Entretanto, tal parecer foi rejeitado pelo Plenário da 

Assembleia Legislativa, em 06 de novembro de 2017, assim passando a ter 

tramitação legislativa regular. 

 

Desta forma, em seguida, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Defesa da 

cidadania e dos Direitos Humanos, que, por sua vez, no dia 20 de fevereiro de 

2018, expediu, na forma do art. 52 da Resolução nº 2.700/2009, o Parecer nº 

08/2018, pela “aprovação” desta proposição. 

 

Em sequência, foi encaminhado o projeto para a Comissão de Assistência Social, 

Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional, que, no dia 09 de maio de 

2018, expediu, na forma do art. 50-A da Resolução nº 2.700/2009, o Parecer nº 

04/2018, pela sua “aprovação”. 
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Por fim, o Projeto de Lei nº 203/2017 foi encaminhado para esta Comissão de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomadas de Contas, 

para fins de análise de seu mérito, na forma preceituada pelos artigos 42 e 43 da 

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo). 

 

Este é o Relatório. 

 
PARECER DO RELATOR  

 

O Projeto de Lei nº 203/2017, de autoria do senhor Deputado Marcos Bruno, 

objetiva em sua teleologia criar o Programa de incentivo à admissão de pessoas 

da terceira idade no mercado de trabalho no Estado do Espírito Santo. Para tanto, 

tal programa tem como finalidade incentivar empresas do Estado do Espírito Santo 

a disponibilizarem vagas de trabalho para pessoas da terceira idade. E, ainda, 

prevê que o Poder Executivo deverá regulamentará esta pretensa lei no prazo de 

90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua publicação. 

 

Outrossim, com esta específica teleologia, o parlamentar autor pretendeu 

apresentar ação importante para conscientização pública e, desta forma, minimizar 

os males do desemprego para os que se encontram na “terceira idade” (idosos). 

Complementando a finalidade, in verbis o autor menciona em sua Justificativa: 

 

 
“A conjuntura política atual é alarmante não apenas em aspectos de 

imoralidade pública e escândalos de corrupção. 
  

As reformas legislativas atuais trazem preocupação à população no que 

pertine a direitos trabalhistas e ao direito à aposentadoria, tendo em vista 

as atuais reformas trabalhista e da previdência em trâmite no Congresso 

Nacional. Direitos fundamentais serão suprimidos e resta ainda ao 

trabalhador a preocupação com a reinserção no mercado de trabalho, sob 

pena de nunca atingir o direito de se aposentar.  
 

Dessa forma, é de suma importância promover a conscientização do 

mercado de trabalho sobre a necessidade de admitir pessoas na terceira 

idade. Sem que se promova esse programa, os efeitos negativos da 

reforma irão além do quadro já estimado, trazendo enormes prejuízos aos 

brasileiros.” 
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Destarte, a mens legislatoris que se destaca da Justificativa é relevante sob a ótica 

do interesse público, outrossim, resta registrado o elevado grau de importância 

meritória do Projeto de Lei nº 203/2017. Deste diagnóstico, se tem da intelecção 

do objeto da proposição e do contexto pretendido, frente os termos de sua pretensa 

normatização, que a mesma reflete insignificante despesa pública, haja vista que a 

sua regulação implica em definir procedimento programático capaz de ser 

absorvido pela atividade regular dos Órgãos Públicos envolvidos.  

 

Na verdade, a implementação da medida iria gerar economia para o erário 

estadual, pois o seu resultado prático repercutirá positivamente no contexto da 

inclusão social do mercado de trabalho dos idosos. Com essa inteligência 

normanda, o projeto encontra-se adequado para surtir eficácia no âmbito da 

sociedade capixaba. 

 

Nestes termos, perante a análise de mérito, verifica-se do diagnóstico decorrente 

que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da Proposição Legislativa – 

identificada como Projeto de Lei nº 203/2017, de autoria do senhor Deputado 

Marcos Bruno – não traz ponto de divergência com o interesse público da 

sociedade do Estado do Espírito Santo, bem como, não gera despesa pública 

significativa para o tesouro estadual. 

 

Hodiernamente, não se pode mais dizer que compreender o idoso é compreender 

condição de alguém com cansaço, monotonia, doenças e resguardo. Em verdade, 

“o aumento da expectativa de vida no Brasil vem chamando a atenção de diversas 

áreas como a medicina, o esporte, o turismo e o próprio mercado de trabalho, 

visto que é crescente o número de idosos que ainda estão ou que regressaram às 

empresas”. 

 

Nesse prisma, o idoso é real fonte de trabalho produtivo, renda e, 

consequentemente, de geração de impostos. Isto posto, as ações estatais no sentido 

de incluí-los novamente no contexto de empregos regulares é de relevante 

interesse para o Estado do Espírito Santo. 

 

Em precisão, afere-se, inclusive grande benefício para a sociedade e para o Estado, 

na medida em que, verdadeiramente, formatará inclusão social para os idosos 

capixabas, referente ao mercado de trabalho. Desta forma, revela a dita proposição 

legislativa como portadora de mérito, nos termos dos artigos 42 e 43 da Resolução 
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nº 2.700/2009.  Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção 

do seguinte: 

 

PARECER nº                   /2018 

 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 203/2017, de autoria do senhor Deputado 

Marcos Bruno. 

 

Sala das Comissões, em         de                     de 2018. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

____________________________________ RELATOR 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 
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