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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 014.00051/2020-80
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 014.00051/2020-80

  

 
ESTABELENCE SANÇÕES APLICÁVEIS À EMPRESA
QUE UTILIZAR TRABALHO ESCRAVO OU INFANTIL
NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS.

  

Senhor Presidente da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

 

I. RELATÓRIO

Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça, para exame e parecer, o VETO PARCIAL ao Projeto de Lei do
Legislativo n° 192/17, de autoria dos vereadores Roberto Robaina, Prof, Alex Fraga e Fernanda Melchiona.

O referido projeto de lei cria penalidades como a suspensão e a cassação de alvarás de funcionamento para as
empresas que forem flagradas utilizando mão de obra escrava ou em situação análoga a escravidão.

Ocorre que, por razões jurídicas, o Poder Executivo, vetou os seguintes dispositivos: inciso I e § único, do artigo
1°, e o artigo 6° do presente projeto, senão vejamos:

 

Ar�go 1º  - Ficam estabelecidas as seguintes sanções aplicáveis à empresa que u�lizar trabalho escravo
ou infan�l no Município de Porto Alegre.

I – suspensão de alvará de localização e funcionamento, nos casos em que a empresa for flagrada
pra�cando essa conduta;

§ único –  Se a empresa ou seus administradores forem considerados inocentes em sentença transitado
em julgado, a sanção referida no inciso I do caput deste ar�go será anulada.  
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Ar�go 6º - O Execu�vo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
data da publicação.

 

Após uma análise do projeto, tem-se que o veto parcial deverá ser MANTIDO, pelos fundamentos expostos
abaixo.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente importante atentar para o parecer da Procuradoria da Casa, fl. 07, que ressaltou que os conteúdos
normativos do artigo 6º, ora vetado, contemplam atribuições de obrigações ao Poder Executivo, implicando
interferência entre os Poderes, incidindo em violação ao Princípio da Independência dos Poderes (Art. 2° da CF)
e aos preceitos da Lei Orgânica.

Neste mesmo entendimento, alguns pareceres de Comissões, como a CEFOR, fl. 16, entendeu que o Legislativo
não poderia impor obrigações ao Poder Executivo, destacando ainda, que a fiscalização do trabalho escravo
infantil, hoje já é fiscalizado pelo Ministério Público do Trabalho, de acordo com a Lei Federal.  

O parecer de fl. 19 e seguintes do feito, da Comissão de urbanização, transporte e habitação, reforçou o
entendimento da Procuradoria, acrescentando que a parte final do projeto invade a competência legislativa
federal ao imiscuir-se na seara da fiscalização do trabalho, matéria regulamentada pelo artigo 21, XXIV da
Constituição Federal.

Assim, este relator, acompanha o entendimento da Procuradoria e dos nobres colegas das comissões citadas
acima, no sentido de que, o artigo 6º do referido projeto, vetado pelo Executivo, criou obrigações ao Poder
Público, sem atentar que tal obrigação imposta fere o Princípio da Separação dos Poderes, violando os artigos 2°
da CFB e artigo 5º da CE, razão pelo qual o veto deverá ser MANTIDO.

No que tange o Veto do inciso I e § único do artigo 1º, também deverá ser mantido visto que, ao suspender o
alvará de localização e funcionamento, na forma do inciso I, sem oportunizar a empresa o contraditório e a
ampla defesa, estar-se-a violando um princípio constitucional.

 

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, e das razões acima, o parecer deste Relator é no sentido de MANTER O VETO PARCIAL,
dos dispositivos apresentados pelo Executivo, no documento nº 0196165 do SEI.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 24/02/2021, às 10:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0210088 e o código CRC D3CC6E3B.

Referência: Processo nº 014.00051/2020-80 SEI nº 0210088

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 005/21 – CCJ contido no doc 0210088 (SEI nº 014.00051/2020-80 – Proc. nº
1049/17 - PLL nº 192), de autoria do vereador Mauro Pinheiro, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia  24 de fevereiro de 2021, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e
01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela manutenção do Veto Parcial.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL (0210346)

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL (0210381)

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO (0210355)

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL (0210088)

Vereador Pedro Ruas: NÃO VOTOU

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL (0210292)

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
24/02/2021, às 20:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal
de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0210487 e o código CRC 7447203F.

Referência: Processo nº 014.00051/2020-80 SEI nº 0210487

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

