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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL
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Determina que as escrituras públicas de
compra e venda de bens imóveis, a título
oneroso, informem, relativamente à pessoa
física ou à pessoa jurídica que
intermediou a venda, o valor que recebeu
e demais dados que especifica.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Márcio Bins Ely.

Instada a oferecer parecer prévio, a Procuradoria desta Casa, fl. 06.
manifesta-se que a proposição se insere no âmbito da competência do Município,
na forma estabelecida no artigo 30, inciso 1, da Constituição da República, pois é
de competência Municípa] legislar sobre matéria de interesse local.

Seguindo, em fundamentação, abarcou tese a Douta Procuradoria
citando:

- Artigo 13, 1 da Constituição Estadual, o qual leciona o exercício do
poder de polícia administrativa pelo município;

- Lei Orgânica Municipal, no ponto que trata sobre a competência para
promover tudo quanto concerne ao interesse local;

- Artigo 55 $ 1' do Código de Defesa do Consumidor (LEI 8.078/90),
que expressa competência concorrente entre as três esferas do poder executivo de
nosso país, cada qual em sua jurisdição administrativa, no que conceme ao
exercício de fiscalização e controle da produção industrializada e distribuição e
publicidade dos produtos e serviços no interesse da preservação da saúde, da
informação e do bem-estar do consumidor elaborando as normas que se dizerem
necessanas.
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Contudo, ao analisar o mérito da proposição, ao dispor sobre matéria
obrigacional, incide em violação ao disposto no artigo 22, inciso l da Constituição
Federal, o qual atribui competência privativa da União legislar sobre Direito Civil.

Seguindo seu rito, o projeto em análise foi encaminhado à CCJ, fls.
08/1 2, a qual em parecer, posicionou-se em concordância com a Procuradoria deste
legislativo pela existência de óbice jurídico à tramitação do prometo, acrescentando
aos argumentos entabulados, artigo 22, incisos l e XXV da Carta Magna, lições do
iminente jurista Manoel Gonçalves Filho e arrestos jurisprudências.

Em atenção ao regimento da Casa, o vereador proponente foi intimado
para apresentar contestação ao parecer exaurido pela CCJ, (fls. 12).

Em razões de contestação, (fls. 13/15), o vereador Márcio Bens Ely
aportou que o projeto em epígrafe visa o aperfeiçoamento e profissionalização dos
atou inerentes ao objeto tratado, levantando ainda, em síntese, que muitas vezes tais
transações imobiliárias - compra e venda de imóveis - são intermediadas por
pessoas sem as devidas qualificações técnicas, o que por si só gera instabilidade e
insegurança jurídica à prestação do serviço.

E mais, discorreu o proponente que alguns estados brasileiros, tais
como, Paraíba e Piauí, já contam com leis voltadas ao mérito aqui proposto, e a
iniciativa partiu de outros entes da Federação, o que descentraliza o poder
exclusivo da União no que tange matéria de Direito Civil, confrontando assim o
artigo 22, incisa l e XXV

Após, retornou o presente expediente a CCJ, para a análise da
contestação, sendo que o relator do Processo, Ver. Waldir Canal, manteve sua
posição assentando pela existência de óbice jurídico a tramitação do feito.

Ocorre que em votação no pleno da Comissão de Constituição e
Justiça, (fls. 18), o parecer emitido pelo nobre relator, foi rejeitado pela maioria
dos pares, ensejando a redistribuição da proposição a outro membro da comissão
para apresentar novo relatório.

Tal incumbência foi designada ao vereador Dr. Thiago Duarte, o qual
apresentou novo entendimento à matéria, no sentido de que o presente Prometo é
uma suplementação a legislação existente, incluindo apenas um requisito, qual
seja, a inclusão do nome do intermediador do negócio jurídico na escritura pública
de propriedade.



CâmargJWunicipal
de.Porto '
Alegre

PROC. N' 2]70/15
PLL N' 217/15

FI.3

PARECER N' 0S8/19 CEFOR

Levantou ainda que tais dados serviriam para impor responsabilidades
no caso de defeitos na prestação dos serviços íntermediados, assegurando assim,
maior segurança jurídica aos consumidores, visto tal parte, por imposição legal, ser
revestido pela hipossuflciêncía.

Novamente o supracitado relatório foi submetido a votação no pleno
da CCJ, tendo como resultado o empate, (fls. 25). Neste viés, por força do artigo
54 $ ]'1 do Regimento desta Casa, o parecer foi juntado aos autos e o processo
seguiu tramitação, sendo encaminhado a proposição às outras comissões deste
legislativo com manifestações e entendimentos quanto ao mérito distintos, Cefor e
Cuthab pela rejeição ao prometo enquanto a Cedecondh pela aprovação.

E o relatório

A proposição em análise, PLL n' 2 1 7/1 5, o qual determina que quando
da venda de bens imóveis, a título oneroso, soam informados os dados
relativamente à pessoa física ou jurídica que intermediou o negócio jurídico, o
valor que recebeu entre outras informações pertinentes.

Evidente, há que se considerar o parecer prévio da Douta Procuradoria
da CMPA (fl.06), e também os pareceres da CCJ (fls. 08/1 1, 16/18 e 23/25). Da
mesma sorte, este relator em parecer anterior (fls. 27/29), manifestou-se pela
rqeição ao projeto.

Sendo assim, imperioso se faz, que, nesse decurso de tempo não foram
acrescentados ao Prometo, nem ocorreram fatos circunstanciais como a capacidade
de alterar a posição da CEFOR asseverada no parecer anterior.

Assim, avaliadas as considerações apresentadas pela Procuradoria
deste Legislativo, pelas demais Comissões Permanentes, onde tramitou.
considerando a fundamentação e os motivos de pareceres anteriores, verificamos
que os elementos indicadores do vício de iniciativa ainda permanecem, por ser
matéria privativa da União em sede de direito civil, este relator tem entendimento
contrário à aprovação do Prometo.

l Art. 54. Votado o parecer. o Presidente da Comissão encaminhará a proposição ao I' Secretário ou a outra
Comissão que deva aprecia-la. se houver.

$ 1' Em caso de empate na votação, o parecer serájuntado ao processo, que prosseguirá a tramitação regimental.
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Diante do exposto, somos pela rejeição do Prometo

Sala de Reuniões, 26 de abril de 2019

Vereaõo:i{61o Ferronato,
Presidente e Relator.

Aprovado pela Comissão em O{. oÓ.Jq

Nedel
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