
C^MARA  MUNICIPAL  DE JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Referente:  PLL n° 072/2021

Autoria do projeto: Vereadora Maria Amelia

Assunto  do  projeto:   Disp6e  sobre  a  proibigao  de  queimadas,  nos  termos  em  que

especifica

PARECER N° 217.1/2021/SAJ/JACC

Ementa:   Projeto  de   Lei.   Disp6e   sobre   a

proibieao de queimadas, nos termos em que
especifica.       Possibilidade      condicionada.

Ressalvas.

I.         RELAT6Rlo

1.       Trata-se  de  Projeto  de  Lei  de  autoria  da  Vereadora  MaH.a

Ame/i'a,   pelo  qual   pretende   instituir  -   no   municipio  de  Jacarei   -   regramento

especifico   para   o  caso  das  queimadas  que   comum   e   infelizmente  ocorrem

frequentemente, conforme melhor exposto em sua propositura.

2.       A autora argumenta, na Justificativa que acompanha otexto,

que a  pratica de queimadas causa transtornos e prejuizos de intimeras ordens,
tais como danos ao meio ambiente, a saude ptlblica, a seguranga, dentre outros.

3.       Assevera ainda que a legislagao sobre o tema -na  cidade

de  Jacarei  -  esta  totalmente  obsoleta,  com  penalidades  inaplicaveis  nos  dias ,

atuais.

4.       Por     tais     motivos,     a     implementaeao     das     medidas

apresentadas  melhoraria  sobremaneira  a  realidade  atual,   na  medida  em  que

permitiria uma redugao dos danos hoje vivenciados.
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11.          FUNDAIVIENTACAO

Folha

cap rf,

Cfrora Munpal
deJacarei         i

1.       0  tema  em  aprego  encontra  nao  encontra  restrig6es  na

repartieao  de  competencias  entre  os  entes  federados,  cabendo  ao  Municipio

legislar sobre tal tema (meio ambiente).

2.       Na mesma linha, tamb6m nao se vislumbram impedimentos

a luz do que preve o artigo 40 da Lei Organica do Municipio, a qual estabelece as

materias  de  competencia  exclusiva  do  Prefeito,  de  modo  que  os  Vereadores

podem apresentar projetos tal como o que ora se analisa.

3.       Por  sua  vez,  podemos  enquadrar  a  mat6ria  em  questao

como  "assuntos  de  interesse  local",   nos  termos  do  inciso  I,  do  artigo  30t  da

Constituieao Federal, posto que a proposigao em questao visa atender interesse

local atinente a dano ambiental (dentre outros) em ambito municipal.

4.       Vale  ressaltar que em  outros  entes  da  Federaeao  existem

previs6es normativas que corroboram a pretensao legislativa aqui veiculada.

5.       De  outra  vertente,  a  iniciativa  para  o  tema  em  questao  e

concorrente entre o legislativo e o executivo municipal, de maneira que inexistem

vicios formais neste aspecto.

6.                     No m6rito, contudo, o projeto apresenta vicios formais

em  alguns  aspectos,  os  quais,  se  mantidos,  acarretarao  a  inconstitucionalidade

da proposjtura,  conforme adiante detalhado.

1  Art.  30.  Compete aos  Municlpic>s:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;
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7.       O prjmeirodesses vicios reside no disposto pelo artigo4°, §

4°  que  preve  a  responsabilidade  civil  objetiva  do  proprietario  ou  possuidor  do

im6vel em que se verificar a ocorrencia.

8.        A  implementagao de  responsabilidade  civil  -via  legislativa -

6   de   competencia   privativa   da   Uniao,   conforme   expressamente   disp6e   a

Constituigao Federal :

Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre:

I  -  direito  civil,  comercial,  penal,  processual,  eleitoral,

agratio,   maritimo,  aeronautico,   espacial  e  do  trabalho;

(grifo nosso)

9.        Nesse    contexto,    o    Municipio,    por   intermedio   de   seus

Vereadores,  nao  podem  legislar sobre tema de  competencia  privativa  da  Uniao,

sob pena de inconstitucionalidade.

10.    Assim,  recomenda-se  a  retjrada do  referido  dispositivo  por

meio    de    EMENDA.    Do    contfario,    a    propositura    nao    podefa    prosseguir

validamente.

11.     Prosseguindo,  a  previsao  contida  no  artigo  8° da  proposta

legislativa viola a competencia do exclusiva do Prefeito, conforme determina a Lei

Organica do  MunicTpio:

Artigo 40 -  Sao de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis

que disponham sobre:

I                        -           criagao,  transformagao  ou  extingao

de cargos, fung6es ou empregos pdblicos na Administragao

Direta e autalquica ou aumento de sua remuneracao;
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11          -            servidores  ptlblicos,  seu  regime  juridico,

provimento    de    cargos,    estabilidade,    aposentadoria    e

vencimentos;

Ill        -           criacao,  estrutura9ao  e  atribui¢6es  das

Secretarias ou departamentos equivalentes e 6rgaos da

Administracao Pdblica; (grifo nosso)

Folha-
Camara  Municipa`

de Jacarei

12.     Diante disso, nao pode a nobre vereadora definir atribuie6es

das  Secretarias,  conforme  se  faz  pelo  mencionado  artigo  80,  pois,  somente  o

Prefeito poderia inaugurar o processo legislativo destinado a tal finalidade.

13.     Da   mesma   forma,   recomenda-se   a   retjrada   do   referido

dispositivo   por   meio   de   EMENDA.   Do   contrario,   a   propositura   nao   podera

prosseguir validamente.

Ill.       CONCLUSAO

1.       Face ao exposto, sem qualqueravaliagao sobre o rnerito da

proposta,  concluimos que a presente propositura apresenta  inpedimentos para
tramitaeao, em face do contido no artiao 4°. § 40 e artiao 8o.

2.       Se acolhida a recomendaeao para exclusao dos dispositivos

mencionados (via EMENDA), a propositura reunifa condig6es de prosseguimento.

Do contrario, recomenda-se a Presidencia o arquivamento da proposta.

3.       Avangando    a    propositura,    devefa    ser    submetida    as

Comiss6es de Constituigao e Justjga, Saude e Assistencia Social, Defesa do Meio ,i
'

Ambiente e Direito dos Animais e Seguranca,  Direitos Humanos e Cidadania.

4.       Para aprovagao da proposta, e necessario o voto favoravel

da maioria simples, sem voto do Senhor Presidente.
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5.       Este e o

Jorge Alfredo

Consultor J

NTOS JURIDICOS

ativo e nao vinculante.

Folha

fez-
-)
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de Jacarei

Jacarei, 31 de agosto de 2021

dos Campos
idico  Legislativo
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PALACIO  DA LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURfDICOS

Referente:  PLL n° 072/2021  -Projeto de Lei do  Legislati.vo

Autoria do projeto: Vereadora  Maria Am6lia  Dudi

Assunto do  projeto:   Disp6e sobre a  proibicao de queimadas,  nos termos em que especifica

1.        ACOLHO o parecer de fls. 08/12, com ressalva.

2.        Aotratardo  artigo4°,  §4°,  nos  itens  7  a  9  do  cap{tulo  Il  do

parecer,   constou   que   estaria   sendo   criada   uma   modalidade   de   responsabilidade

objetiva,  o que seria vedado  pela  Constitui¢5o.

3.        Todavia,s.in.j.,  nao6ocaso.

4.        A  responsabilidade  civil  objetiva  por dano  ambientalja  esta

prevista  na  Lei  6938/91,  em  seu  artigo  14,  §  1°,  dispositivo  que  foi  recepcionado  pela

Constitui€ao  Federal  em  seu  artigo  225,  §3°.  Nesse  sentido a  seguinte tese do Tribunal

Superior de Justica:

A   responsabi/idade   par  dano   ambiental   6  objetiva,   informada

pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causa/idade o fator

aglutinante  que  permite  que  o  risco  se  integre  na  unidade  do

ato, sendo descabida a invoca€5o, pela empresa respons6vel pelo

dano  ambiental,  de  excludentes  de  responsabilidade  civil  para

afastar  sua  obriga€5o  de  indenizar.  ITese julgada  sob  a  rito  do

art. 543-C do CPC/1973 -TEMA 681  e 707, letra a)

5.        Cumpre   observar   que   existe   forte   corrente   juridica    no

sentido   de   que,   em   /e/afa~o   5s   "u/fas  ac/in/h/€fraf/.Ma5,   a   responsabilidade   seria

5cj4/efy.va,  ou  seja,  s6  seria  possivel  aplicacao  no  caso  de  comprova¢ao  de  dolo  ou

culpa  do  proprietario do  im6vel.  Entendo,  por6m, que isso  nao inviabiliza  o dispositivo,

ja  que  antes  da  aplica€5o  de  multa  o  infrator/proprietario  dev
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tomar  as  medidas  necessarias  (artigo  3°  do   projeto),   podendo  eventualmente  ficar

caracterizada sua  negligencia ou  imprudencia  caso  permane¢a  inerte.

6.        Entendo,   portanto,   que   nesse   ponto   a   propositura   n5o

inovou  o  ordenamento I.uridico  irregularmente,  pelo  que  a  dispositivo  do artigo 4°,

§4°, nao padece de inconstitucionalidade.

7.        No  mais,  entendo  que  os  demais  pontos  do  parecer  estao

adequados,    inclusive    no    que    concerne    ao    artigo    8°    do    projeto,    que    6

inconstitucional  por  invadir seara  do  Chefe  do  Executivo  e,  por  isso,  atenta  contra  o

principio da autonomia entre os Poderes.

8.        Em sintese:  o  projeto  apresenta  impedimento  em  razao do

que consta em seu artigo 8°. Tal  irregularidade pode ser sanada com a exclusao do

dispositivo  atrav6s  de  Emenda.   Caso   acatada   a   sugestao,   o   projeto   podera  ter

andamento,  nos termos que constam  no  parecer. Todavia, se  nao  sobrevier a  Emenda,

entendo que o projeto devefa ser arquivado.

9.        Ao setorde proposituras, para  prosseguimento.

WAGNER
SECRET

U  BACCARO
-DIRETOR J

No  164.30

Jacarei'

RIDICO

8 de fevereiro de 2021
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