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Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Comissão de Constituição, Justiça e Redação - COR

PROJETO DE LEt N.446/2OL9

PROPONENTE: DEPUTADA JOANA DARC

RELATOR: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

INST¡TUl o Prêmio "Escola Amiga da

N atu reza".

PARECER

I . RELATÓRIO

No dia L7 dejunho de 201"9, a eminente Deputada Joana Darc apresentou

o Projeto de Lei de ne 44612019, que institui o Prêmio "Escola Amiga da Natureza",no

âmbito deste Estado-membro.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa.

A proposição foi incluída em pauta nas reuniões ordinárias dos dias 0l-,06
e 07 de agosto de 20L9, não tendo recebido emendas.

Em seguida, a proposta foi encaminhada a esta Comissão Permanente de

Constituição, Justiça e Redação para exame e emissão de parecer quanto a sua

constitucionalidade e legalidade, em conformidade com o artigo 27,1, alínea "a", do

Regimento lnterno desta Casa Legislativa.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAÇÃO:

A proposição legislativa objeto desta análise visa à criação do prêmio

"Escola Amiga da Natureza", a ser concedido "às escolas públicas e privadas que

opresentarem os melhores resultadas no desenvolvimento de programas e atividodes

voltados à questão do preservação do meio ambiente".

Consoante Justificação, a Autora esclarece a importância do projeto, no

sentido de estimular professores, alunos do ensino médio e fundamental e a

comunidade escolar como um todo, a desenvolver condutas voltadas para a

preservação do meio ambiente, proteção da fauna e da flora, assim como para o uso

racional dos recursos naturais.

Da análise do projeto, depreende-se conteúdo altamente meritório, que

visa proteger e preservar o meio ambiente, em qualquer de suas formas, o que

encontra amparo constitucional, nos termos do art. 225, da Constituição da República,

que preconiza:

Arl. 225, Todos têm direito ao meio ambiente ecologþq¡¡enþ
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uali blico a

dever de defendê-lo e orese para as þresentes e futuras
geracöes.

51e Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Pú blico:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
ll - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético;
lll - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a

alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;
lV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
pu blicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade
de vida e o meio ambiente;
Vl - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
Vll - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção
de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Assim, no que tange à constitucionalidade e juridicidade, verifica-se que o

tema tratado neste Projeto de Lei se situa no âmbito da competência legislativa

concorrente, estabelecida à União, aos Estados e ao Distrito Federal, eis que contido

na matéria de proteção do meio ambiente e conservação da natureza, conforme art.

24, inciso Vl, da Constituição Federal de L9BB1, o qual foi reproduzido, integralmente,

na Constituição Amazonense, consoante art. 18, inciso Vl, do texto constitucional

estadual2.

Salienta-se QUê, nestes casos, a competência da União limita-se a

estabelecer normas gerais, fato este que não exclui a competência suplementar dos

Estados para legislar sobre a matéria, conforme parágrafos primeiro e segundo, do art.

24 da Carta Magna3.

t Art.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislarconcorrentemente sobre:

Vl - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;

'Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar

concorrentemente com a União sobre:
Vl - florestasr caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos natural
proteção do meio ambiente e controle da poluição;

'nrt. z+. 1...¡
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No mesmo sentido, o art. 23, inciso Vl, da Lei Maior atribui

competência comum para proteger o meio ambiente em qualquer de su

aos

as formas, não

havendo, portanto, impedimentos de ordem constitucional para edição de lei estadual
sobre a proposição em tela.

Ademais, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em

sede de controle de constitucionalidade, a saber:

AÇÃo DTRETA DE rNcoNST|TUctoNAL|DADE. Lei n. i..960, de
27/0912016, do Município de Cotia, a qual proíbe a utilização,
mutilação e/ou sacrifício de animais em rituais ou cultos religiosos.
Ausência dos vícios formais alegados. Matéria que não se insere
dentro da competência legislativa exclusiva do Chefe do Poder
Executivo. Competência comum da União, Estados e Municípios
para proteger o meio ambiente e a fauna (art. 23, Vl e Vll, CF).

Atribuição do Poder Público, de modo geral (União, Estados e

Municípios), de adotar diversas medidas visando a proteção do
direito ao meio ambiente. (TJ-SP - ADI:22324701320168260000 SP

2232470-13.2016.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de

Julgamento: 17105120t7, Órgão Especial, Data de Publicação:
24los/2017)

Noutro giro, impende rememorar que, ao instituir o Prêmio "Escola Amiga

da Natureza" para as escolas públicas e privadas que apresentarem os melhores

resultados no desenvolvimento de programas e atividades voltados à questão da

preservação do meio, o projeto não implica na criação de cargos ou alteração da

estrutura de qualquer órgão da Administração Pública Estadual, não se inserindo na

competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciativa das leis que

disponham sobre as matérias elencadas no parágrafo único do artigo 33 da

Constituição Estaduala.

Não se pode ampliar aquele rol para abranger toda e qualquer situação

que crle despesa para o Estado-membro, em especial quando a lei prospere em

benefício da coletividade. Portanto, analisando o texto da proposição, entendo, salvo

51e No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais.

I2s A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar
dos Estados.
4 nrt. ss. (...)

51e São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que: I - fixem ou modifiquem os efetivos
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; e ll - disponham sobre: a) criação, transformação e

extinção de cargos, empregos e funções públicas na administração direta, autárquica e nas funções

instituídas pelo Poder Público e fixação de sua remuneração; b) organização administrativa e matéria
orçamentária; c) servidores públicos e militares do Estado e seu regime jurídico; d) organização da

Procuradoria-Geral do Estado; e e) criação, estruturação e atribuiçöes dos Órgãos da administração
direta, das empresas públicas, das sociedades de economia mista, das autarquias e das fundações

instituídas pelo Poder Público.
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melhor juízo, que a mesma não acarreta a criação, a modificação o

atribuições dos órgãos do Poder Executivo ou, menos ainda, a al

respectivas estrutu ras.

u a extin

teração de suas

Assim, com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo,

também näo se vislumbrou óbices para a deflagração do presente projeto por membro
desta Casa Legislativa, nos termos do art. art.33 da Constituição do Estados e do art.

87, inciso l, do Regimento lnterno deste Poder Legislativo6.

Destarte, verifica-se que o inteiro teor desta proposição obedece às regras

de boa redação e da técnica legislativa, estando sistematizada e livre de obscuridade

ou erros materiais graves.

ilr - coNclusÃo

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em

conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissão de

Constituição, Justiça e Redação CCJR, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à

admissibilidade do Projeto de Lei n.446/201.9.

E o parecer

Manaus s mbro de 2019

DEP DELEGADO PÉRICLES

Presidente da Comi de Constituição, Justiça e Redação - CCJR

t Art, 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de

Justiça, ao Defensor-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
u Art.87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição Estadual,

admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
l- Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por Projeto;
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