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Proíbe  a  cobrança  prévia  de  taxa  para
cadastramento  de  curriculum  vitae  em
agências de empregos, inclusive as virtuais, no
âmbito do Estado de Mato Grosso,  conforme
especifica.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica proibida a cobrança prévia de taxa para cadastramento de curriculum vitae em agências de
empregos, inclusive as virtuais, no âmbito do Estado.

Art. 2º A empresa agenciadora de mão-de-obra que não cumprir esta norma estará sujeita às seguintes
penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II – multa, conforme estabelecido pelo PROCON-MT

III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas ocorrências subsequentes, e suspensão
temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo de trinta dias;

IV - cassação do alvará de funcionamento.

Art. 3º As agências de emprego terão o prazo de 30 dias contados da data da regulamentação desta lei para
se adequarem a suas determinações.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Para o trabalhador, estar desempregado, principalmente num País como o Brasil, onde os mecanismos de
proteção ao desempregado são insuficientes, significa, de um lado, lidar com todas as restrições decorrentes
da falta de renda para prover o seu sustento e o de sua família. De outro lado, fator tão importante quanto à
falta de renda, o desemprego prolongado gera sérias consequências, tais como a desestruturação do núcleo
familiar, o rompimento do círculo de relações sociais, a redução da autoestima e a crescente dificuldade de
obter nova colocação no mercado formal de trabalho, devido à velocidade com que se transformam os
processos produtivos e, com eles, os requisitos exigidos na formação profissional.

É neste cenário preocupante que as agências de emprego voltadas a seleção, treinamento e colocação de
mão-de-obra, tanto tradicionais como virtuais, não podem se valer do desespero do trabalhador
desempregado para cobrar valores pelo cadastramento de seus currículos profissionais.

A cobrança de taxas para cadastramento de suas pretensões junto ao mercado do trabalho é um novo
obstáculo para aquele cidadão que procura reinserção no mercado de trabalho, e precisa ser reprimido. E
isto porque as empresas de colocação de mão-de-obra não podem se valer do desespero dos
desempregados para obter lucro, principalmente se enganosa.

Vale frisar que atualmente verificamos a aplicação de alguns golpes como os dos falsos empregos, é
aplicado por grupos de pessoas que se passam por representantes das agências de recursos humanos, que
tentam se aproveitar do desespero dos desempregados para oferecer postos de trabalho nas mais
conhecidas empresas. A participação de um suposto processo seletivo, no entanto, é mediante cobrança de
uma taxa de inscrição, paga antes da admissão.

Impreterivelmente, a agência de colocação de mão de obra deve garantir de que dispõe de vagas para o
recrutamento por parte de empresas empregadoras, enfim, o serviço que for efetivamente prestado é que
pode ser cobrado. Não há espaço para que se cobre dos trabalhadores a hipotética colocação no mercado
de trabalho e para práticas comerciais abusivas, diversa daquelas que objetivam efetivamente auxiliar o
trabalhador na busca de um emprego.

Considerando o acima exposto, a criação da presente Lei tem a finalidade de eliminar um relevante e, muitas
vezes, decisivo obstáculo encontrado por aquele cidadão que recorre a agências de emprego, tanto
tradicionais quanto virtuais, com o objetivo de cadastrarem seus currículos profissionais, ou seja, a cobrança
de taxa para cadastramento de suas pretensões junto ao mercado de trabalho.
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