
PARECER CEDECONDH

 

PROCESSO Nº: 219.00067/2021-31

PLL 249/21

 
Proíbe as agências de empregos localizadas no Município de Porto Alegre de cobrarem taxas e
mensalidades de pessoas desempregadas que u�lizem seus serviços.

 

 

Vem a esta Comissão, para Parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Kaká D
´ávila, que visa tornar defeso às agências de empregos localizadas no Município de Porto Alegre,
cobrarem taxas e mensalidades de pessoas desempregadas, que u�lizem seus serviços.

A Procuradoria da Casa, ao teor do Parecer Prévio, tombado sob o nº. 535/21, sustentou o que segue:

“Em princípio, nos parece estranho que uma empresa possa ser proibida de cobrar pelos serviços que
presta. No entanto, encontramos decisões judiciais da jus�ça do trabalho e acordos promovidos pelo
Ministério Público do Trabalho que expressam o entendimento com base em princípios do direito do
trabalho, da Convenção n. 181 da Organização Internacional do Trabalho e por analogia com a Lei
6.019/74 de que as agências de emprego privada não podem impor aos trabalhadores, direta ou
indiretamente, no todo ou em parte, o pagamento de honorários ou outros encargos.

Tal proibição, contudo, como observado acima decorre de princípios e normas do direito do trabalho, cuja
competência legisla�va é priva�va da União. Por outro lado, se tal cobrança já é vedada a proposta em si
é desnecessária. Caso contrário, não se verifica competência legisla�va do Município para legislar a
respeito. Até porque fora do âmbito do direito do trabalho não nos parece haver fundamento válido para
vedar a cobrança”. 

Ao seu turno, a Comissão de Cons�tuição e Jus�ça (CCJ), consoante se infere do Parecer da lavra do
nobre Vereador Felipe Camozzato, deliberou, por maioria de 5 votos favorável e 2 votos contrários, pela
existência de óbice jurídico para tramitação da matéria.

Destarte, vem, a presente proposição, à apreciação da CEDECONDH para emissão de Parecer.

É o breve relatório, passo as razões do voto.

Como se infere da exposição de mo�vos, lançadas na jus�fica�va da presente proposição, a intenção
do nobre colega, ainda que elogiável, não encontra guarida à luz atribuições do Município, porquanto
trata-se de matéria trabalhista, cuja competência é exclusiva da Jus�ça do Trabalho.  

Isso posto, Exis�ndo óbice de natureza jurídica à tramitação do projeto de lei, conforme pareceres
exarados pela Procuradoria da Câmara Municipal, bem como pela CCJ, este relator, no âmbito de sua
competência manifesta-se pela sua REJEIÇÃO do PLL 249/21.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
19/04/2022, às 15:39, 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 0370235 e o código CRC 0BFF2A2F.

Referência: Processo nº 219.00067/2021-31 SEI nº 0370235

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


Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4343 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 112/22 – CEDECONDH con�do no doc 0370235 (SEI
nº 219.00067/2021-31 – Proc. nº 0631/21 – PLL nº 249/21), de autoria do vereador Alexandre Bobadra,
foi EMPATADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 04 de julho de 2022, tendo ob�do 03
votos FAVORÁVEIS e 03 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição do Projeto.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: CONTRÁRIO

Vereadora Laura Sito: CONTRÁRIO

Vereador Matheus Gomes: CONTRÁRIO  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
04/07/2022, às 13:06, 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 0407646 e o código CRC DC37CFD9.

Referência: Processo nº 219.00067/2021-31 SEI nº 0407646

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

