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I - Relatório

Submete-se a esta Comissão a Proposta de Emenda à Constituição N" 1212022'

Meüsagem N." 17212022 de autoria do Poder Executivo, que "AlteÍa e acrescenta dispositivos ao aí

263 da Constituição do Estado de Mâto Grosso, e dá outras providências "'

A presente iniciativâ foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos

ío dia O'7/1212022, sendo colocadâ em pâut a no dia 14112/2022, com o devido cumprimento no dia

3Ol 1212022. coífoÍÍíe as fl s. 02/13v.

Em justificativa, o Autor informa que o projeto em rcferênciâ tem por fundamento:

Ú consabida a previsào constituoional quanto a prinrazia do mcio âmbienlc

crologicamentc cquilibrado, irrrpontto se ao Podcr Público e à coletividade o dever

cle ctcicndêJo c prescrvá-lo par; as prescntes c luturas gerâçõcs (aÚ 225' Ct)'

^ 
D,.,rr-;o Jú r'le ., ârr l1'( r e e .. e\r\.,çiu (r's L' urn" (1 ohng 'ç;' cÚrr'r'lL(ror'âl

.;i',.,;;,,'r., "'.,...,, I .".i'oç "' ran. 2l vl ( vll. ( r 8ô' f'-' 'r ro rIa
i.-,rra",""rr"f aot^ . poder Pirblico dos oeios reccssários à consccução de tais Íins'

i"",,-ul"a.-o. l,.fr.ite. dâ alribuiçào de defin1r, cm todâs as unidades da Fcderaçilo'

cr.âcJ. rír-rúri'rrs J '(t s (o.rll 'licrllr i r 'e'.lrr e'p(' almcr"e pro etrdo'' r"r'Íinne

esi..r,,clece, .r.l. > § l", in(,,' lll. "â 
I urtrr rur\:^ l(J'r''l'

N"ssa fi"ira de raciooinio. rclembrarnos que o Sislclnâ [sladuâl de Unidadcs do

ô.rr*.""i,f" abrange 47 urti.lades, crrtie Parqrtcs Eslâduâis' Rescrva []trativistâ'

Áreas de i'roreçào Àmbiental, l'rotcção lnlegral' Estações lcológicas' Mollumento

Nuir."f, n"r',:gi." a" vida Silvcstle' ltescrv; Biológica e Rcservâs Parlicularcs do

i'*i,,,-,i" Nà,*"r. Somando-sc as uridâdcs de oonscnação do eíado' o sistenra

@049-9ol cuiabá - MT (D|0
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.obre umâ cxte sào dc ccrcâ de 2.872.795.0u rnilhões de hcctares, âbüngendo os

biunas existeDtes no Eslado (Pantanal, Ccüâdo e Amazônia).

A maior pafie dcssas unidadcs é de doninio público e grandc pane delas abrangc

propriedaclcs privadas, quc precisâm ser desâpÍopriadas e indenizaclas. Ocorrc que a

àesapropnaçào e inclcnização dos propriclários é o maior prcblema para a eÍêtiva

implintição c gestào ctas unidades dc consoNação de proleÇào inlcgral no Lslado'

^o 
longo das irltinâs 3 dócâdas o Estâdo de Mato (lrosso criou 19 Unidadcs de

Colscrvação de uso público, que somanr urna árca de mâis de 1'687 969,35 milhôes

dc hcclaÍlrs. Contudo, pâssados mais de 20 (vnÍe) anos da criação somcnle 7,10Á

desse teritório possui ÍegulârizaÇào llu diária, o que representà 124,55249 nlii

Assirn. culmiiarrdo a lâltâ dc nrrplerrcnlaÇão dâs Unidêdes dc ConseNaçào no

Estado de Mato GÍosso há nüis de 20 (vi e) anos,lem induzido uma falsâ proteçào

âo mcio arllbicr'Ite regional, uma vez que, muitas dessas áreas cxistem üo pâpc1'

legalmente instiruido fclo PodcrPúlblico, sendo que, na prática, niro ocorrou a integrâl

e 
"concrcla 

açào clc presenaçào/oonsenaçâo, principalnlenle pela coexislôncia dc

Jrcâ' privâLlJ5 .'o§ lrrn.lc. d- I nid"n.'dc 
'or's(r\.,ç:'l'',

Nessc sentido, o Relât(irio Técnico N' 001/CUCO/StJIIIO/S^GA/SEMA MT/2021

cvidencia quc o passivo fundiário das unidades de oonservâção âlcâüça umá áreâ de

aploxinraaámenrc t.So:.416,t6 milhões dc hectarcs, o quc represcnta 92.1'lo d^ átca

inserida nas Unicletles de Colrservâção dc uso público, quc devem ser avaLiadas por

cspeclalistâs ra árca ilnobiliáriâ, col, Ievantarnenlo da documentâção oMlÍiculas'
tít;los etc), inclusivc quanto as benfoilonas cxislentcs, quando f-or o caso'

O Estado nào pode nais tolcraÍ a situaçào aluâl. nem lnuito menos pcnnitir que novâs

uniclâdes clc àons".uação cortinucm sendo criadâs sem a previsão dos recursos

neccssários pârâ â sua cfetiva nnplantaçào. Colno 1anúóm, a dcvidâ regularizâção de

p"ln ,r,cnos 80% (oitonta Por cent(, das Unidades Estaduais de Consetvaçào

âlualmentc existentcs.
A cÍiaçào de unirLade rlc corlscrvÂçào sobre propriedade privada, scm 

.quc 
o

proprieiár'io seja imecliatamcnle in.lcniTado, ediante prévio pagamento cmdinhcirc'

co*n manda o Constituição, gcra um 8râve problema socjal, além de gcrar ulnâ Íàlsa

imagem dc prescNação ilc reiulsos naturais, pcla simplcs ediÇão de ato constilulivo

a. i;c.,t oonstituicão de unidatlc de oonservação, sem a dcvida prcvisão dc

regularizaçào luLndiária gera urrl quadro 'l' cros cconômico financeiro social c

^a--initt.oii.ro, 
que nuiiâs veTes leva ao judicihio â lcntativa de soLucionar.a

problenática cliadâ, como ocoÍc, por excniplo. co os Parques [stâdual SeÍra dc

Rioârdo Franco e Cústaliro
Divcrcos proprielários |o Eslâdo silo irrpedidos dc continuâÍ descnvolvcido em sLras

nni,ricdâd.s -' a \rd..desc(ôrrórnrca'a qtre'errlr'reiru e d"' L;u''dcoc-dcm n-r''
lu,. .obrer wcr'. i., ..,'r qu( rcrl':trr sidô (leri!:'rn(rrre r.trleli/irJo' f!'a í\frupr aÇi'u

gerâda â parlir dâ criâçào da unidadc de collservação' O EstaLlo convive com essa

iiuoçau üa ae.aAa", scn quc una solução concrcta tenha sido inrplelrcntada para

,csolr". o p.nlrl"na na suà aqrlituclc e evilar quc r:le sc ârnplic 
^o 

contrário' o

problelra ve- 
"c 

ag*ràrdo nos últimos ânos, em Iunçào do crescimenlo do r1úmero

; da exlcnsão <1as ulidades cle colservação criadas pclos govemos passatlos' sonr

solução fundiária.

<t
Ar-\,d; Artô.. Nl"sc,, N.'06, s"t..A ci-e crp' rto+s sot Cuiabá MT (DN)
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Dentre outros fâtores parâ â ausência de integral implementação das Unidades de

Conservação, lemos principalmente â total ausência de previsão orçamentáia no

momento de sua criação, o que desagua na escassez de recursos Íinanceiros para a

regulârização fundiáriâ € na baixâ âceitação pelâs populâções do entomo do espaço

tenitoriai especialmente protegido'r.

Vale pontuar que a escassez de rccursos para o meio ambiente deriva

também d€ fatores polílicos, que atingem especialmente iülplementaçào

de unidades de conservação no Brasil. Isso se rcfleie na baixâ

efetividâde do sistcma e se tmduz na existênciâ de diversas unidades de

papel, ou seja, de unidades que existenr legalmente, mas não de fato Em

àui.u" putu".u., as principâis deficiências do sistema sào, em geral,

rcsultâdo direto da fàltâ de recursos finânceiros suficientes para â

implantação do SNUC (...).
EÀbora teúa avançâdo significativâmente nâ expansào do SNUC, o

problema á qlreboapâíedas unidades de conseíação 8ozâ de neúuma

ou de baixa efetividade Em outrâs palavras, unidades de conservação

depapcl vêm sendo sistemâticamcnte criâdas, sem que sejam destinâdos

recursos nec""sários pam sua implementação. Recursos oryamentários

insuficiertes acabâm gerando uma situação dramática para os gestores,

que não têm condiçôes de executar âções minimas de fiscalizâção e de

inlraestrutura Pâra visitação

É com este intuilo que o Estado de Mato Grosso, por meio deste Projeto de Emenda

Constiiucional, sairà deste círculo vicioso onde criâm_se Unidâdes de Conservação

há mais de 20 (vinte) anos, sem asscgurar o orçamento pâra a sua implantação e

gestão, tomando inócua a lei prctetiva.

Todos os gestores devem promover execução de orçamentos públicos de lotml Cle
não legueãéficits às geraçàes futuras, como vem acontecendo ao se criâr as Unidades

de CoirservaÇão somente no pâpel, criando despesas obrigatóriâs permânentes que

impactâm os orçame[tos futurãs, sem qualquer previsibilidade de capacidade de

pagamento do dóficit gemdo.

Esta responsabilidade estratégica permitirá à regularização integral das mais de 47

Unidades de ConseÍvação nó Estado, principalmente nâs hipóteses em que a lci

estabelece o procedimento parâ desapropriâção mediântejusta e prévia indenização

em dirheiro, das áreas paÍiculares incluidas em seus limites, confom€ previsão

constitucional.
Este Projeto de Emenda à Constilucional não pemitirá â continuidade deste estâdo

de coisas ambrerrtal. cornpÍo\ âdo nesle. mais de 20 I \ rnler anos por um ciclo vrcioso

de ineficácia pard o Sisrima de Unidades de ConseNaçáo do Fslado F chegâdo.o

momento de revisar essas nomativâs que somente ciaram verdâdeims "unidades de

| ',Espâços tcrritoriais especialmenre protegidos são áreas geosráficas públicas ou privâdas (porção do lerritório

nu"loi1ui) aotoa* a" 
"t.ltutos 

ãnbienrais que requeiram sua súiçào, pela lei,á um resimejuridico de iDreÍesse público

q". i.pilq"" ,r" ta"*" imodificabilidaàe e sua urilização iusrentada, tendo en visla a pÍeseNâção e pÍoieçào dê

ilg;ií*À;;;;;;. ac ioaa a dj'*sraade ae ecossistemas, à proteçào ao l.o!€-sso,ev:':::..*:^'T""",1':,:

@P:?8049-901 cuiabá MT (DN)
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papel", permitindo assim, umâ govemançâ ecológica de resultados práticos e não

merâmente formâis, amparândo o verdadeiro intujto do SNUC (2000), quâl sejal o

direito humano â viver em um ambiente sadio2'

A criação de UC's sem a devida previsão orçamentária para sua implantação tem

ocasionado, ao lonSo destes mais de 20 (vinte) anos, em um cenário de câos

administrativo e ambiental, decorrente dâ ineficiência do Poder Éxecutivo' com ônus

ao erário, bem como na judicialização da questão ambiental e fundiária' diante da

insegurança jurídicâ ocasionada aos proprietários de terras dentro das UC's-

Nessa conjuntura âmbiental e fundiária, o prcsente Projeto deEmendâ à Conslituição

do Estado. busca restâbelecer o equilíbrio entre a previsão constitucional de

conservação ambiental para as presentes e futums gerações' bem como a

desapropriação meiliântejusta e prévia indenização' sem descuidar do valor social dâ

Propriedade.
É imperio"o destacar que esta proposta de emenda à constituiÇão reprcsentâ um

instrumento inicial qui reforçàrá â rcgula zaçào ambiental dâs Unidades de

Conser'vação existentás no Estado e deverá ser complementado por outras m€didâs'

tais como: Compensaçào Ambrental paga por empreendimentos de signiflcativo

impacto anüientàl; Conrpe saçào de Rcser''r Legal e institurção de Coia de Reservâ

Ambiental.

É colno propósito clcresolvcr esseproblema que sebusca pormeio do presente Projeto

de Emenala Constitucional, que âs unidades de conseNâção só possam ser cÍiadas no

ESTADO condicionadas à regdarizaçào no mínimo de 80% (oitenla por ccnto) dâs

Unidades Estâduais de conservaçào atuâlmente exislentes' conjuntâmente co â

disponibilidade de dotâção orçamenlária necessária para a completa e efeliva

indenização âos propietários aletâdos

Uma vez cumpdda a primeira pautâ, a Proposta de Emenda à Constituição foi

encaminhada no dia lOlOll2O23 (fl.13v) para a análise desta Comissão de Constituição' Justiçâ e

Redação, esgotâdo o prâzo regimentâl, não foram apresentadas emendas e/ou substitutivos' estando'

potanto, a proposta de emenda à constituição em questão, âpto PâIa análise e parecer quânto ao

aspecto constitucional, legal e jurídico.

EsTADo DE MATO GROSSO

AssEMBLETA LEGtslAÍlva Do EsrADo DE Maro GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCIR

Co.n;5\ào de Con\liLuiçào, lustiçd e Reddcào

É o relatóno.

II - Análise

II. I. - Atribuições dâ CCJR

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR' de acordo com o artigo

36 da Constituição do Estâdo de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alinea"a", do Regimento Intemo

Ào t,aTa.e artonio lauggl, r'r.'o-e, s"ot e cr,q-cgp' rao+s-sot - cuiul'á MT(D|0
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desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legâI, jurídico e regimental em todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

Assim sendo, no âmbito desta CCJR o exame da proposição buscará verificar,

inicialmente, se a matéÍia legislativa proposta se encontra dentre âquelas autorizadas pela

Constituição Federal aos Estados-Membros, a fim de se evitar a incidência de vício de

inconstitucionalidade formal orgânicâ, quc ocoÍre quando lei estadual disciplina matéria dc

competência da União ou dos Municípios.

Num segundo momento, analisar-se-á a constitucionalidade fomal dâ proposição em

face das disposições estabelecidas pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, de modo a

sepleservaraploposiçãodeeventualvíciofonnalSubjetivo,caracterizadopelainobservânciadas
regrcs de iniciativa reservada, ou vício fomal objetivo, que se consubstância nâs demais fases do

processo Iegislativo.

Ademais, esta Comissão apreciará a constitucionâlidade materiâl da propositura'

mediânte a averiguação rla compatibilidade enhe o contcúdo do ato normativo e os princípios e regras

estâbelecidas pela ordem juridica constitucional

Derradeiramente, realizar-se-á a análise dâ juddicidade, legalidade e respeito - da

proposta - ao regimento intemo desta Câsa, de fotma que a proposição esteja alinhada com o

ordlnamento juridico, as decisões dos Tribunais Superiores e as demais fomalidades do Regimento

Intemo da ALMT.

A presente Proposta de Emenda Constitucional visa alterar e aqescentar dispositivos

ao ârt. 263 da Co;stituição doEstado de Mâto Grosso, confome demonstrativo âbaixo:

aoDstituição do Estadô de NÍato Gl.os§o ProDostr dc Emenda à Constituição N." 1212022

Árt,263 Todos 1êln direito ao ncio ambienlc

ecologicâmente cquilibrado, bem de uso 'ônrunr 
do

r'ú. o c e\sc. c âl :, \:rd, , (11.. id:'Ll( 'le \,' 'r. ir 'l u'rlÔ-"
.o l st.ino, .,.. \4Lric n. ' r. i' .t..r'd:.,lc o rc" r 'l'

Art. 1" F'icam acrescentados os §§ 3'e 4'ao art. 263

ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso,

passando a vigorar com a seguinte redação:

ÍArt.263 (...)

(...)

»@ 78049-90l cuiabá MT (Dll)
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defendê-lo e preservá-lo
gerâções.

(...)

para as presenlcs c futulas

§ 3'A criâçào de urna unidade de consenaçào de

dominio público. quando incluiÍ propriedades

privadas, está condicionada, obrigatoriamente, aos

seguintes rcquisitos:

I - à regulârizâção de 80% (oitenla por cenlo) das

Unidâdes. Estaduais de Conservação atualnente

II - á disponibilidade de dotação orçamentária

neces\ána para a complela e cfeliva rnLleni/açào âos

proprietários afetâdos.

§ 4" I nquanlo per.luÍar a srluâçào prevista nô inciso

I do pârágrafo anterior, o Estado de Mato Grosso

priorizârá a regula.ização fundiária no âmbito dâs

Unidades de Conservação já cdadas atmvés dos

seguintes instrlrmentos:

I Compensaçào ambicntal Paga Por
empreendimentos de significâtivo impacto
âmbientâl:
II - Instituição de Cotâ de Reserva Ambienial. "

Art.2" I ica slterado o an. l"do Aro dâ5 Drspo"içôes

Transilórias da Constituição do Estado de Mato

Grosso, passando a vigorar com â seguinle redação:

"Àrt. 3" Ficam manlidas as Unidades de

Consewação Ambiental âtualmeüt€ existentes,

promovendo o Eslado " sua demarcaçào.

regularização dominial e efetiva implântação no

prâzo de l0 anos. ao conlâÍ o inicio de \ i8êncra da

trnenda a Constiluiçào, consignando_se. nos

pro\rrnos orçamenlos. os recursos financeirot

Art. 3' Esta Emenda Constitucional entra em vigor

na data dâ sua Promulgação.

xl
6112

Av. Andre Anlónio-Mal:sr, N oo.-seror A ('PA CLP'1804o_oul Curabá MT (DN)
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Il.ll - Dr (s) Prclimin:rr (cs);

IÍicialmente, cabe consignff a legitimidade do Chefe do Poder Executivo para

apresentar a propostâ de emenda à constituição, nos temos do altigo 38 da Constituição Estadual e

337 do Regimento Intemo:

Art. 38 A constituição poderá ser emendadâ mediante proposta:

II - do Gouemador do Esrado;

AÍ. 337 A Constituição poderá ser emendada medianle proposta:

II - do Govemador do Estado;

Da mesma fomâ, a alteração proposta 11ão visa abolir a fotma federativa de Estado, o

voto direto, seüeto, unive$al e periódico, â separação dos Poderes e os direitos e gamntiâs

individuais, previstas no §4', do inciso III, do artigo 60 da Constituição Federal, cumprindo dessa

foma o disposto no âúigo 38, inciso III, §4o da Constituição do Estado'

Além disso, cumpre os Íequisitos constitucionais temporais, quâis sejam, vigência de

intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio, situações excepcionâis oode aConstituição

do Estado de Mato Grosso não podcrá ser emendada, não existindo, poÍtânto, óbices temporais à

aprovação de emendas à Constituição, em consonância com o artigo 38, inciso III, §1" da Carta

Estadual.

II.III - Da (In) Constitucionalidade Formel;

Quanto à Repartição de competências na Constituição de 1988, o tema foi resolvido

com apelo a uma repartição tanto ho zontal como vefiical de competência E isso no que conceme

às competências legislâtivas (competênciâs para legislar) e no que respeita à competências mâteriais

(i. é, competências de ordem administrâtiva).

^ 
Constlluição lredeml efêtua a reparliçào dc compclàrcias em scis piânos: l)

conpeiência geÍal cla União; 2 competênciâ de logislaçào privativa da Uniào; 3)

competéncia Àlativa aos poderes |cservados dos cstados; 4) competênoiâ comunr

,raterial da Uniào. estâdos-mcmbros, do distÍito lederal e dos municipios

(competôcias conconentes adninislrativâs); 5) compeiéncia legislaliva

àor"áre,rt"r 6) compelênciâs dos municípios; ( .) MENDES' gilt'tol íarrcítt'
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ITõã"ffiI

1"")'[ tr

l'* tl-l
Culso de Diruílo Co stitucidl.tl / gilmatíerreiru mendes; p(ulo go,,el branco' -
15. e.l. - Siio Pnulo: Sarutua Educttção,2020 - (Séfie IDP) p,933)

Com relação a questão tratada nâ Proposta de Emenda á Constituição, entelde-se que

a proposição está inserida no âmbito da competência legislativa aollcolaente quando se refere a meio

ambicnte. Pois, tanto o Legislativo quâúo o Poder Exccutivo podem apresentar emendas à

constituição que visam â preseÍvação do meio ambiente c a regulamentação e criação de novas

Unidades de Conservâção.

Alónr disso, as obriSações cxisteltes que envolvcm a queslão olçanlentária e

prioridade tle regularização fundiárjas das Unidades de conscrvação cstá inseÍida no contcxto da

cornpctência privativa do Podcr ExecLltivo.

A respeito da competênciâ legislativa que envolve a proteção do meio ambiente a

constituição Fcderal rlispõe no afi.24, inciso vl, que a competência é concorrente entre â união, os

Estados e o Distrito Federal:

Art. 24. Compele à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concoÍr€ntemente sobre:

(...)

Vl _ floresias, caça, p€sca, fâuna, conservação dâ natureza, defesa do solo e dos

reculsos naturâis, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

A competência concorrente de proteção ao meio ambiente, no âmbito vefiical é quando

há permissão constitucional para que diferentes Entes Politicos legislem sobre uma mesma maté a'

adotando-se a pÍedominância da União, que irá legislar sobre notmas gerais (art 24, § 1" da CF)'

NC

ffi o um condoNinio legislalivo, de que

resultarâo nomas gerais a selcm editatlas pela Uniào e ionüâs cspecificâs a sorcm

editadâs pelos Lsiado-mcmbros. O Aú.24 dâ l'ei Nlaior cnumera âs malórias

submetidâs a essâ conrpelôncia conconente (...)

Os Dslados-membros c o DistÍito Fcderal podem excÍcer, corll relâção às Dormas

gcrajs. competênoiâ suplcmentar (att. 24, § 2"), o quc sjgnifioa precncher claros'

iuprir lacLuras. nao há iàlaÍ em preenchlrnento de lacuna, quândo o que os Lstados

or.r o Distrilo Fe.lcrâl làzcm é trânsgredir lei fedcraljtr cxistenlc ( )

-B-r
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Quando da falta complcta da lei com normas gerâis, o Estado-membro pode legislar

ampiamente, para sup r, assim, a inexistênciâ do diploma federal (...)

Pode-se dizcr que o propósito de se entrcgar à Uüião a responsabilidade por editar

noÍÍnas Serais se llga à oecessidade de nacionalizar o Ôssencial, dc tmtar

unifomemente o que cxtravasa o lnteresse locâl (MENDES' Silnaríe eiru' Curso
(te Dircilo Cott§tílucionol /gilnlüíerruiri mende§; l(ulo gonel bmnco' - 15 el' -
Siio Ptulo: Sttoiv( E.l.tcoção, 2020 - (Série IDP) P' 936-937)

Além disso. no ànbito estarlual, a Constituição do Estado de Mato Grosso tratou da

matéria no aÍ.263, estabelecendo que todos têm direito âo meio ambieflte ecologicamcnte

cquilibrado e no § 1", dispôs que essa incumbênciâ é do Estado, definindo que ccrJa Podel e Órgào

constituído pode tatar da mat&ia, dentro do âmbito da sua competência nonnativa'

EsraDo DE MATo GRosso

AssEMBLEtA LEGTSLATIVA Do EsrAoo DE MATo GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo cclR
comi<sào de (on(litL,içao. Justlça e Redaçao

Antc o exposto, verilica-sc ser a plopositula formalncnte constittlcional

II.IV - Da (In) Constitucionâlidâde Mâterial;

No que diz respeito à constitucionalidade mâterial, a doutrina especializada faz as

seguinles - e rele\ ânles consideraçàes:

O cortrole malcrral .lc cortstituciolralidadc é delioadissimo cm razão do elevado ieor

de politlcidade dc que so Ícveste, pois incide sobro o conteúdo da nonna l)cscc ao

fuftlo da lei, ouLorga â qucm o oxcrce competência com quc decidir sobÍe o tcor e a

matériâ da regra juridicâ, busca âcomodá-la aos cánones da ConstilLrição, ào seu

cspirito, :\ suã hiosolia, aos seus princípios politicos fundamentais' Ú controle

criâlivo, substâncialmmle polilico. (...)

Scm esse rcconhecimcnto. jamais scrá possivel proola,nâr a nalureza jurídica da

consiituição, ocorrendo err ionsequêIcia a qucbra de sua uniclade nounâliva, nâo há

un,n.ou"tituiçào,.u,r,o dissc o nosso Rui Barbosa, proposiÇõcs ociosâs, sem l'orça

cogenlc. (Bonâvides, Pâulo. Cumo dc Dir€ito ConstitucionÂl - 31 cd , atüÂl -

São Paulo : Ilalhciros, 2016, P. 306)

Guilhetme Sandoval Góes, em

ôbra de Gilmar Mcndes e outro, trM
constitucionalidade mate al:

sua obra Controle de Constitucionalidâde, Citando A

a seguirte definição da doutrinâ quânto à (in)

inconsiitucionalidâde mâteriâI, larnbém denominâdâ de inconstiluclonalidade dc

colteúdo ou substaicial, cslá relâcionada à "nâtéÍiâ" do texto constitucional' ao scu

yr
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A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o contraste direlo do

âto legislativo com o parâmetro constitucional, mâs tâmbém a aferição do desvio de

poder ou do exces§o de poder legislâtivo. Assim sendo, destaca o eminentejurista
que a doulrina identifica como tipica manifestação do excesso de poder legislativo a

violação do princípio da prcporcionalidâde ou daproibição de excesso, que serevela

mediante contrariedade, incongruênciâ, e irrazoabilidade ou inadequação entrc

meios e fins. No direito constitucional aienüo, outorgâ-se ao princípio da

proporcionalidade ou âo principio dà proibição de exccsso, qualidade de norma

constitücionâl não escritâ. derivada do Estado de Direito. Dessâ iorma, pârâ âlém da

costumeim compreensão do princípio dâ proporcionalidade como prcibiçào de

excesso, há uma oulrâ faceta dcsse principio, a qual abrânge ( ") a proibição de

proteção insuficiente de detetminada garântia constitucional) MENDES, 2012, p'

iO13-5) (grifos nossos). (MELLO, Cleyson de Moraes, Guilherme Sandoval Góes'

Controle de Constitucionalidade. Rio de Janeirol Processo, 2021 fls' 90/92)'

Nesse sentido. assim define o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto

Barroso:

(. ) E mais: com a devida atenção observe que a inconstitucionâlidâde material

(oiensa ao conteúdo da cônstituição) representâ um vício insanável, vale dizer' essa

norÍna sempre será considerada inconstitucional, mesmo que tcúa cumprido

rigorosamente todas âs etapâs iormâis do processo legislativo Ou seja' â

inconstitucionâlidade material. difcrentemenÍe da fomal, diz respeito ao mérito

conÍeudistico dâ Carta Ápice, não podendo, por via de consequência, ser sânâda ( ")

Outro aspecto centrâl da inconstitucionâlidade material envolve â aferição do desvio

de podei ou do excesso de poder legislativo a patir da aplicação do principio da

proporcionalidade e seus subprincípios dâ adequâção, necessidade e

proporcionalidade em sentido estdto. (MELLO, Clcyson de Momes, Guilhermc

Sândoval Góes. Controle de Constitucionalidade- Rio de Janeiro: Processo,2021 fls

91_92)

Na análise da prcposta não vislumbramos alionta â pÍincípios ou as regras

constitucionais. Além disso, a proposta atentle ao princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade'

EsraDo DE Maro GRosso

AssEMBr-EtA LEGtsLATtvA Do EsraDo DE MATo GRosso

Secretaria Parlamentâr da Ívlesâ Diretorâ

Núcleo CCIR
(omi\(ao de Lon,litu'çao. Justiça e Redàcào

É, portanto lnateitlmente constitucional a Proposição.

É o pare""..

II.V - Dâ Juridicidade e Regimentâlidade'

Quanto à Juridicidade e Regimcntâlidade, está, â proposição legislativa' em perfeita

sintonia com os princípios constitucionâis, com o regimento intemo desta Casa de Leis' alán disso'

a proposta atua em conformidâde com o principio basilar de proteção ao meio ambiente'

@EP:78049-9ol -cuiabá MT (DN)
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EsrADo DE Maro GRosso

AssEMBLEtA LEGTsLATtvA Do EsrADo DE MATo GRosso

Secretaria Pârlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCIR

Comissào de Constiturçào. lU\tica e qedàçâo

III - voto do (â) RelatoÍ (a)

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação da Prcposta de Emenda à

Constituição N.' 1212022 li{.ensageln N.' 17212022 de autoria do Poder Executivo.

sala das comissôes, ern J f, a"0l a" zoz:.

IV l'ichâ dc Votação

Voto Rclator (a

PcL". r,oOes er.pn..t^, uoto f"ro*í"el à aplovação da Proposta de Emcndà à Constituição N'"

l212022 Mcnsagem N.. 17212022 dc autoria do Poder Executivo

NCCJR
o" )tí-

üsta de ürcr\'1a à Constituição N." l2/2022 (MSG N.' I7212022) Parecel n." 008/202JlC{JR

Rcunião da Comissão em

Presidel1tc: D

Relator (a

Ar,. A*lÍé A,rt-r. MafSi. N'0ó-Sc1o A a"^ ChP: ?8049 901 Cuiabá lvl l (DN)
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