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PARECER Nº 1280/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0220/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe a 
limpeza de terrenos abandonados no âmbito do Município de São Paulo, para capinação, 
retirada de entulho e limpeza. 

De acordo com o projeto, a Prefeitura de São Paulo realizará a limpeza dos terrenos, 
mediante solicitação, com aplicação de multa aos proprietários dos imóveis abandonados (art. 
2º). 

Sob o aspecto estritamente jurídico, em que pesem os elevados propósitos de seu 
autor, a propositura não reúne condições para prosseguir em tramitação, uma vez que não 
observa os limites da competência legislativa desta Casa, invadindo seara privativa do Poder 
Executivo. 

Inicialmente, faz-se necessário consignar que a proposta dispõe sobre ações concretas 
a serem realizadas pelo Poder Público, o que caracteriza invasão da competência privativa do 
Chefe do Executivo, com violação da Separação dos Poderes. 

Com efeito, a propositura determina adoção de providência concreta pelo Poder 
Executivo, de modo que não representa um regramento geral e abstrato  como devem ser as 
leis emanadas do Poder Legislativo  mas, sim, um típico ato de administração, cuja prática 
incumbe com exclusividade ao Prefeito. 

A Lei Orgânica do Município assegura ao Prefeito a gestão, a organização e a 
execução dos serviços públicos municipais, devendo para tanto estar resguardado de 
interferências indevidas em sua atuação, razão pela qual compete privativamente ao Chefe do 
Poder Executivo: 

a) competência para administrar os bens, a receita e as rendas do Município (art. 70, VI 
e art. 111); 

b) atribuição de propor à Câmara Municipal projetos de lei sobre criação, alteração das 
Secretarias Municipais e Subprefeituras, inclusive sobre suas estruturas e atribuições (art. 69, 
XVI); 

c) competência para dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da 
administração municipal (art. 70, XIV); 

d) iniciativa privativa para apresentar projetos de lei que disponham sobre servidores 
públicos municipais (art. 37, §2º, III); e 

e) iniciativa privativa para apresentar projetos de lei que disponham sobre organização 
administrativa (art. 37, §2º, IV). 

Neste sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se 
consolidou quanto à inviabilidade das normas de iniciativa parlamentar nas normas que 
disponham sobre a organização administrativa do Município, inclusive em caso de norma que 
determinava a limpeza periódica de terrenos vagos abandonados, conforme se verifica no 
julgado: 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação da Lei Municipal nº. 9.804, de 
21 de março de 2016, do município de Santo André que dispõe sobre a execução de limpeza 
em terrenos vagos pelos seus proprietários e dá outras providências. Vicio formal de 
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inconstitucionalidade, por desvio de poder legislativo, pois se trata de matéria de competência 
privativa do Poder Executivo. Violação frontal ao texto constitucional que consagra a separação 
dos poderes estatais. Cabe ao Executivo a iniciativa de lei sobre Administração Pública. 
Ademais, houve criação de despesas sem dotação orçamentária. Ofensa aos artigos 5º, § 2º, 
24, § 2º, item 4, 47, II e XIV, 25 e 144, todos da Constituição Bandeirante. Inconstitucionalidade 
configurada. Ação procedente. 

(TJ/SP, Órgão Especial, ADI nº 2092442-92.2016.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. 
28.09.2016, sem destaques no original) 

Por outro lado, a legislação municipal já prevê medidas semelhantes à intencionada 
pela propositura. 

Neste contexto, a Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, que dispõe sobre a limpeza 
de imóveis, o fechamento de terrenos não edificados, a construção e manutenção de passeios, 
bem como cria o Disque-Calçadas. 

Quanto à limpeza de imóveis, a norma prevê que os responsáveis por imóveis, 
edificados ou não, lindeiros a vias ou logradouros públicos, são obrigados a mantê-los limpos, 
capinados e drenados, respondendo, em qualquer situação, pela sua utilização como depósito 
de lixo, detritos ou resíduos de qualquer espécie ou natureza (art. 1º). Quanto aos terrenos não 
edificados, os responsáveis são obrigados a executar, manter ou conservar gradil, muro ou 
outro tipo adequado de fecho nos respectivos alinhamentos, observadas as regras 
estabelecidas por meio de decreto (art. 2º). 

O descumprimento das disposições legais ensejam a lavratura de auto de infração, 
com intimação para regularização da limpeza, o fechamento ou o passeio, conforme o caso, 
em prazo de 60 (sessenta) dias (art. 11). 

Já no que tange ao existente Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue, 
a Lei nº 13.264, de 2 de janeiro de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 41.660, de 1 de 
fevereiro de 2002, instituiu o referido programa, bem como o Grupo de Coordenação Geral das 
Ações de Controle do Aedes Aegypti, com medidas semelhantes às ora almejadas. 

Releva notar, por oportuno, que o ingresso forçado em imóveis particulares, a fim de 
impedir a proliferação da doença, é medida amparada pelo Poder de Polícia Administrativa, 
poder este, inclusive, ratificado pelo art. 12 do Decreto nº 41.660/2002, que expressamente 
estabelece que o Poder Executivo Municipal promoverá ações de polícia administrativa, 
visando a impedir hábitos e práticas que exponham a população ao risco de contrair doenças 
relacionadas a mosquitos transmissores de doenças. 

Registre-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo já reconheceu a auto-
executoriedade dos atos administrativos em questão, manifestando-se pela desnecessidade de 
intervenção judicial para a execução de medidas necessárias ao atendimento de normas de 
higiene e saúde. Confira-se, a título ilustrativo, segmento de duas decisões: 

Ação civil pública. Invocação do Poder Judiciário para efetivar providências pertinentes 
ao poder de polícia a imóvel abandonado que vem gerando danos à saúde e ao meio ambiente 
sentença de extinção do processo - ausência de interesse processual o poder de polícia e o 
atributo da autoexecutoriedade possibilita à administração pôr em prática suas decisões sem a 
necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Sentença mantida. Recurso não provido 
(Apelação n° 0135058-34.2007.8.26.0000, j. 25/03/14) 

PROCESSO CIVIL  Obrigação de fazer, com pedido de liminar  Indeferimento de inicial  
Art. 295, III, CPC  Proprietário que se nega a atender as normas de higiene e saúde, para a 
retirada do material reciclável e lixo em decomposição, mais a dedetização e completa limpeza 
do imóvel  Poder de Polícia administrativa  Atributo da Auto-executoriedade de seus atos  Não 
há a necessidade de intervenção judicial para a execução das medidas necessárias, visando o 
interesse coletivo  Sentença mantida. Recurso improvido (Apelação nº 7148725800, j. 11/8/08). 

Ante o exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/08/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/08/2019, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


