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PROJETO DE LEt N.423/20L9
PROPONENTE: DEPUTADA JOANA DARC

RELATOR: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

ESTABELECE normas voltadas à

responsabilidade social e ambiental no

Estado do Amazonas.

PARECER-VISTA

I . RELATÓRIO

No dia 02 de julho de 201.9, a ilustre Deputada Joana Darc apresentou o
Projeto de Lei de ne. 423/2019, que estabelece normas voltadas à responsabilidade
social e ambiental no Estado do Amazonas.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa.

A proposição foi incluída em pauta nas reuniões ordinárias, não tendo
recebido emendas.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus aspectos
constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, inciso l, alínea "a,,
c/c Art. I27,|Ie, inciso lll, do Regimento lnternol.

Oportuno salientar que o Relator da proposição, no âmbito desta Comissão
técnica, emitiu Parecer favorável ao prosseguimento do projeto. Contudo, por não me
perfilhar ao entendimento do Relator designado, passo a emitir parecer-Vista, na

tentativa de criar juízo de valor divergente.
É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçAO

A proposta da eminente Deputada Joana Darc visa através de normas que
institui a Lei de Responsabilidade Social e Ambiental, criar referência legal para fixação e

' Arl.27. As Comissöes Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e
abrangências temáticas: l- Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional, legal,
jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de
matérias que lhe sejam encaminhadas.
ArT. 127. (...) çre A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (,..) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a
análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade -t

jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento,
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aplicação de recursos disponibilizados pela legislação federal, estadua lemun
benfeitoria das ações sociais e ambiental nas ações integradoras de políticas
empresariais e organizacionais.

Consoante Justificação, a Autor destaca que a propositura visa instituir o
balanço social e ambiental para as empresas estabelecidas no Amazonas.

lnobstante o louvável intuito e o alcance social que a norma estadual
poderia trazer à população amazonense, após detida análise dos autos, vislumbra-se
que esta proposiçäo encontra obstáculos para seu devido prosseguimento, senão
vejamos.

Os princípios fundamentais da livre íniciativa e da livre concorrência,
insculpidos no inciso lV do art. l-e e no art. !70, caput, inciso lV e parágrafo único, da
Constituição da República2, evidenciam o modelo capitalista de produção que vigora
no atual Estado Democrático de Direito, assegurando o livre exercício da atividade
econômica, independente de autorização de órgãos públicos.

Nessa linha de raciocínio, é oportuno ressaltar que a livre iniciativa se trata
de uma garantia constitucional vinculada à liberdade, direito fundamental de primeira
dimensão que, por sua vez, obriga o Estado a adotar uma posição de inércia em
relação aos cidadãos, capazes de se autogerir, de acordo com suas próprias vontades e
convicções.

Assim, o Estado deverá intervir na economia, excepcionalmente, para atuar
unicamente como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo as
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, a fim de manter a ordem econômica
e social, consoante disposto no art. t74 da constituição da República.

A respeito disso, na forma em que a proposta se apresenta, pretendendo
estabelecer normas voltadas à responsabilidade social e ambiental a todas as
empresas e as instituições do terceiro setor, no Estado do Amazonas, vislumbra-se
interferência estatal indevida na livre iniciativa, a qual figura, a um só tempo,
fundamento da República (art, Le, lV, CF) e pilar do direito econômico brasileiro.

lsso porque a proposta em análise invade o exercício da atividade
empresarial, influenciando no modo de operação desses estabelecimentos comerciais

'Art. 1s A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos;
lV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
lV - livre concorrência;
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei,
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e alterando sua dinâmica comercial, o que viola princípios resgu
nossa constituição Federal, além de configurar interferência indevida do
nos negócios privados.

Cuida-se, portanto, de proposição eivada de inconstitucionalidade
material, vez que o Legislativo Estadual interfere diretamente na iniciativa privada,
desrespeitando o art. L7O da Carta Magna.

ilr - coNcLUsÃO

Diante do exposto, havendo óbice de ordem constitucional, MANIFESTO
voro DESFAVoRÁv¡l ¿ aprovação do projeto de Lei n".423/zo1.g.

É o parecer.

Manaus de agosto de 20L9.
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DEPUTA
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de Constituição, Justiça e Redação
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