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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

A profissão foi regulamentada há 56 anos pela Lei Nº 4.886, promulgada em 09 de dezembro de 1965. Uma
das profissões mais antigas do mundo, nasceu com o surgimento da moeda e com o aumento da circulação
das mercadorias. No Brasil, foi conhecida inicialmente com a denominação de "caixeiro-viajante" ou
"mascate" (termo originado do árabe el-matrac). Apenas no final da década de 1930 que a profissão foi
reconhecida internacionalmente, e em 1937, aconteceu o 1º Congresso Pan-Americano de Viajantes, Agentes
e Representantes do Comércio, na Argentina, sendo eleito pelos participantes a data de 1º de outubro como o
dia dedicado a esses profissionais. Em 1942, o Código Civil italiano reconheceu a categoria no Brasil e a
profissão foi regulamentada pelo Governo Federal a partir da Lei Federal nº 4.886/65.

Exerce a representação comercial autônoma toda a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de
emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a
realização de negócios e serviços, agenciando propostas ou pedidos, para transmitir aos representados
(fábricas), praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. O representante comercial, no
exercício de sua profissão, está sujeito ao Código de Ética e Disciplina, pautando suas atividades dentro das
normas legais, dos deveres éticos e das resoluções e instruções baixadas pelo Conselho Federal e pelo
Conselho Regional no Estado do Rio Grande do Sul. Cabe destacar que este profissional é um grande aliado
da organização para qual trabalha. Pois é ele quem garante o destaque do produto ou serviço que vende no
mercado e em relação à concorrência, sendo representante comercial o verdadeiro propulsor da economia
nacional gerando impostos e empregos, sendo, portanto, uma das profissões mais importantes para a
economia de nosso país.

 

Sendo assim, esperamos chamar a atenção de toda a sociedade para a importância e o reconhecimento da
data proposta.

 

 

 PROJETO DE LEI

 

Inclui a efeméride o Dia Municipal do Representante Comercial, no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de
maio de 2010 – Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto
Alegre –, e alterações posteriores, no dia 09 de dezembro.

 

Art. 1º Fica incluída a efeméride o Dia Municipal do Representante Comercial, no Anexo da Lei nº 10.904,
de 31 de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto
Alegre –, e alterações posteriores, no dia 09 de dezembro.

 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por Márcio Ferreira Bins Ely, Vereador, em 29/09/2021, às
10:24, 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 0283027 e o código CRC 79070BC7.

Referência: Processo nº 037.00335/2021-34 SEI nº 0283027
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