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MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃODIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE7.148 RONDÔNIA
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSOREQTE.(S) :GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIAADV.(A/S) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIAINTDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADODE RONDÔNIAADV.(A/S) :PROCURADOR - GERAL DA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

DECISÃO:
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com

pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado de
Rondônia contra a Lei nº 4.716/2020, desse mesmo Estado, que
regulamenta o programa Jovem Aprendiz. Transcrevo a íntegra do
diploma legal impugnado:

Lei n° 4.716, de 19 de março de 2020:
Regulamenta o Programa Jovem Aprendiz no Estado de

Rondônia
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Decreta:
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de

Rondônia decretou, e eu, nos termos do §§ 5º e 7º do artigo 42
da Constituição Estadual, promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º As empresas que participam do Programa Jovem
Aprendiz no Estado de Rondônia deverão seguir as normativas
previstas na presente Lei, sob pena de sanção.

Art. 2º Para as contratações previstas na Lei nº 10.097, de
2000, as empresas no Estado de Rondônia deverão dar
prioridade aos alunos com as seguintes necessidades:

I - serem alunos de baixa renda;
II - possuírem um rendimento escolar mediano ou baixo;
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III - que já participem de algum programa de
compensação social; e

IV - que pratiquem "bicos" para auxiliar no sustento da
família.

Art. 3º As empresas deverão auxiliar o Jovem Aprendiz a
melhorar as condições socioeconômicas de sua família, para que
o aluno possa focar nos Estudos.

Art. 4º Nas oportunidades que couber, a empresa deverá
fornecer ou permitir ao Jovem Aprendiz a participar de cursos
técnicos profissionalizantes.

Art. 5º O aluno deve aumentar seu rendimento acadêmico
para um nível adequado para que possa obter a média
necessária para receber a aprovação em todas as disciplinas
cursadas no primeiro ano da contratação, sob pena de ter o
contrato de aprendizagem extinto.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que
couber.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 19 de março de 2020.
Deputado LAERTE GOMES
Presidente - ALE/RO.

2. O autor alega que o ato normativo em questão está eivado
de vícios de inconstitucionalidade formal (i) por violação da competência
privativa da União para legislar sobre direito civil e do trabalho (art. 22, I,
da CRFB) e (ii) por desrespeito à iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo para dispor sobre órgãos da administração pública (art. 61, §1º,
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II, e, da CRFB) e à sua competência privativa para dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração (art. 84, VI, a, da CRFB).

3. Quanto ao segundo ponto, alega que a lei impugnada cria
obrigações atribuíveis aos órgãos da Administração Pública estadual,
motivo por que importaria em invasão da esfera de atribuições próprias
do Poder Executivo. Nesse sentido, destaca a previsão contida no art. 1º
da lei, que determina a aplicação de sanção às empresas que não
seguirem as normativas definidas nos artigos seguintes. Defende a
necessidade de declaração da inconstitucionalidade daquele dispositivo
legal bem como dos demais integrantes da lei, senão por conterem vício
em si próprios, ao menos por arrastamento, tendo em vista a relação de
dependência entre os arts. 2º a 7º da Lei nº 4.716/2020 e o seu art. 1º.

4. Formula pedido de concessão de medida cautelar para
suspender os efeitos da Lei estadual nº 4.716/2020. No mérito, pede a
declaração de inconstitucionalidade desse mesmo diploma legal.

5. Diante da relevância da matéria e do seu significado para
ordem social e a segurança jurídica, adoto o rito previsto no art. 12 da Lei
nº 9.868/1999. Solicitem-se informações à Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, abra-se vista
ao Advogado-Geral da União e, sucessivamente, ao Procurador-Geral da
República, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 25 de abril de 2022.

Ministro LUÍSROBERTO BARROSO
Relator
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