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PARECER Nº 1337/2021 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0425/21. 

Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Eduardo Suplicy e outros, que 
autoriza o Poder Executivo a criar o "Parque Municipal do Rio Bixiga", na área delimitada pelas 
ruas Jaceguai, Abolição, Japurá e Santo Amaro, Distrito da Sé. Segundo o projeto, o parque terá 
atividades relacionadas à cultura, à autogestão, à agroecologia e à educação ambiental. 

Em que pesem os elevados propósitos de seus autores, expostos na Justificativa do 
projeto, sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura não reúne condições para prosseguir 
em tramitação. 

De fato, por ter objetivo específico e concreto, a saber, a criação de parque e a 
delimitação de área para realização de atividades, o projeto invade área de competência privativa 
do Sr. Prefeito, pois institui medida atinente à administração de bem público municipal. 

A administração de bens públicos, na qual se insere a afetação de bem público já 
existente, a aquisição de bem para destinação específica ou a alteração de finalidade de bem 
público, é da competência exclusiva do Poder Executivo, sendo cediço que incumbe ao Prefeito 
a administração dos bens municipais, bem como 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 a Lei Orgânica do Município lhe assegura: 

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

ii. 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); 

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

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

Com base nos dispositivos acima mencionados, vê-se que somente o Poder Executivo, 
através de seu órgão técnico pertinente, pode determinar a destinação de bem público de forma 
a criar um parque. 

Neste ponto, oportunas as palavras do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles (in "Estudos e 
Pareceres de Direito Público", Ed. RT, 1984, p. 24), ao fazer precisa distinção entre os âmbitos 
de atuação dos Poderes Executivo e Legislativo: 

3. Em conformidade com os preceitos constitucionais pertinentes, a atribuição primordial 
da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do Município e a conduta dos 
munícipes, no que afeta aos interesses locais, ao passo que a do Prefeito é a Executiva, 
compreendendo a função governamental, exercida através de atos políticos, e a administrativa, 
mediante atos administrativos aqueles e estes concretos e específicos... 4. Em conclusão, a 
Câmara não administra e muito menos governa o Município, mas apenas estabelece normas de 
administração, reguladoras da atuação administrativa do Prefeito. É nisso exatamente que reside 
a marca distintiva entre a função normativa da Câmara e a atividade executiva do Prefeito: o 
Legislativo atua como poder regulatório, genérico e abstrato. O Executivo transforma os 
mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos de administração. 
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(grifos acrescentados) 

No caso, a criação de um novo parque na cidade traduz evidente ato concreto de 
administração, despido da generalidade e abstração que devem caracterizar um texto de lei. 

Destarte, o projeto invade a denominada reserva de administração, que pode ser 
definida, de forma bastante sucinta, como o campo reservado à atuação exclusiva do Executivo, 
a área na qual competirá ao Prefeito traçar os parâmetros de ação dos órgãos, serviços e 
agentes envolvidos, imune à interferência do Legislativo. 

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº 14.118, de 22-12-2017, de 
origem parlamentar, que 'dispõe sobre a gestão participativa das praças do Município de Ribeirão 
Preto, e dá outras providências' - Inconstitucionalidade - Ocorrência. Vício de iniciativa - 
Programa governamental - Gestão de bens públicos - Competência do Executivo - A matéria 
regulamentada pela norma impugnada insere-se no âmbito da competência legislativa atribuída 
pela Constituição ao Chefe do Poder Executivo Municipal, por ser inerente ao planejamento e 
organização do Município - Violação aos arts. 5º, 47, II, XIV e XIX, 'a', aplicáveis aos Municípios 
por força do art. 144, todos da CE/89 - Inconstitucionalidade reconhecida - Ação procedente. 

(TJ/SP - Órgão Especial - ADI 2017927-18.2018.8.26.0000 - Rel. Des. Carlos Bueno - j. 
08.08.2018 - grifos acrescentados) 

Por fim, cumpre consignar que o fato de o texto "autorizar" o Poder Executivo a criar o 
parque, na prática não lhe retira sua natureza impositiva e não sana o vício de iniciativa, 
consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial corrente. Nesse sentido, as ponderações 
do Prof. Sérgio Resende de Barros: 

Autorizativa é a "lei" que - por não poder determinar - limita-se a autorizar o Poder 
Executivo a executar atos que já lhe estão autorizados pela Constituição, pois estão dentro da 
competência constitucional desse Poder. 

Fixar competência dos Poderes constituídos, determinando-os ou autorizando-os, cabe 
ao Poder Constituinte no texto da constituição por ele elaborada. A ordem constitucional é que 
fixa as competências legislativa, executiva e judiciária. Pelo que, se uma lei fixa o que é próprio 
da Constituição fixar, pretendendo determinar ou autorizar, um Poder constituído no âmbito de 
sua competência constitucional, essa lei é inconstitucional. Não é só inócua ou rebarbativa. É 
inconstitucional, porque estatui o que só o Constituinte pode estatuir, ferindo a Constituição por 
ele estatuída. O fato de ser mera autorização não elide o efeito de dispor, ainda que de forma 
não determinativa, sobre matéria de iniciativa alheia aos parlamentares. Vale dizer, a natureza 
teleológica da lei - o fim: seja determinar, seja autorizar - não inibe o vício de iniciativa. A 
inocuidade da lei não lhe retira a inconstitucionalidade. A iniciativa da lei, mesmo sendo só para 
autorizar, invade competência constitucional privativa. 

(extraído da página http://www.srbarros.com.br, acesso em 19/05/09, grifos 
acrescentados) 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é do mesmo 
entendimento: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ATO NORMATIVO 
MUNICIPAL DE INICIATIVA DE VEREADOR E QUE DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO 
EXECUTIVO PARA A CRIAÇÃO DE DOIS TURNOS DE TRABALHO NAS CRECHES 
MUNICIPAIS... 

No quanto o cenário dos autos apresenta, o Legislativo Municipal, ao arrepio do 
mandamento constitucional, interferiu em matéria privativa do Chefe do Executivo, o que não 
poderia ocorrer. 

Nem se diga que por se tratar de mera lei autorizativa, estaria superado o vício, 
porquanto as chamadas "autorizações" são, em verdade, determinações, implicando, sem 
sombra de dúvida, usurpação da competência material do Executivo. 

(ADI 164.819-0/5-00 - grifos acrescentados) 
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Na mesma linha, o Precedente Regimental nº 02/93, com fundamento no princípio da 
separação dos Poderes, concluiu pela necessidade de restituir os projetos autorizativos 
impróprios ao autor, nos termos do art. 212, inciso I, do Regimento Interno. 

Dessa forma, o projeto de lei em tela, ao imiscuir-se em matéria de competência privativa 
do Poder Executivo, violou o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, 
contemplado na Constituição Federal (art. 2º), na Constituição Estadual (art. 5º) e também pela 
Lei Orgânica do Município (art. 6º). 

Pelo exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do artigo 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 27/10/2021. 

Sandra Tadeu (DEM) - Presidente 

Alessandro Guedes (PT) - Contrário 

Faria de Sá (PP) 

Gilberto Nascimento (PSC) 

João Jorge (PSDB) - Autor do Voto Vencedor 

Professor Toninho Vespoli (PSOL) - Contrário 

Rubinho Nunes (PSL) 

Sansão Pereira (REPUBLICANOS) 

Thammy Miranda (PL) – Contrário 

 

VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0425/21. 

Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Eduardo Suplicy e outros, que 
autoriza o Poder Executivo a criar o "Parque Municipal do Rio Bixiga", na área delimitada pelas 
ruas Jaceguai, Abolição, Japurá e Santo Amaro, Distrito da Sé. Segundo o projeto, o parque terá 
atividades relacionadas à cultura, à autogestão, à agroecologia e à educação ambiental. 

Segundo a Justificativa, o Bixiga guarda características singulares de um bairro histórico, 
que reúne múltiplas culturas (de povos originários e quilombolas, a migrantes, imigrantes e, mais 
recentemente, refugiados), destacando-se como um território cultural plural, fértil pelas misturas 
entre povos, línguas, histórias, culturas, culinária, artes. "Não à toa o Bixiga possui hoje mais de 
900 imóveis tombados, correspondendo a pelo menos 1/3 de todo o patrimônio cultural protegido 
da cidade de São pela Lei nº 10.236, de 16 de dezembro de 1986". 

Por outro lado, a criação do Parque do Bixiga, segundo os autores do projeto, é questão 
de saúde pública nesse bairro, o mais adensado da cidade. "A subprefeitura da Sé possui hoje 
o indicador de área verde de 2,45 m²/hab e esta região ocupa o pior número dentro desse 
perímetro, o Bixiga tem a menor taxa de área verde por habitante". 

"No que concerne às diretrizes projetuais para o parque, a concepção do programa e 
desenho toma partido da geomorfologia do bairro, categoria tombada pelo Conpresp. O terreno 
em questão formou-se no fundo do vale do Ribeirão do Bixiga, que pela proximidade com a 
nascente oferta água limpa, e tendo recuperado seu leito, será reaberto pela sua dimensão 
simbólica, pelo seu valor ambiental". 

"Esta infraestrutura verde tem a função de abrigar e organizar o programa cultural e não 
é projetada como paisagismo para fruição estética, mas como laboratório vivo para produção de 
conhecimento, de práticas botânicas, agricultura, através de hortas, pomares, viveiros e as 
demais ciências da terra. Na confluência das ruas Jaceguai, Abolição, Santo Amaro e Japurá um 
delta se forma naturalmente e é ali que a proposta já bem projetada pelos arquitetos Lina Bo 
Bardi e Edson Elito, de um Teatro de Estádio, se acomoda, tirando partido da topografia de 
desnível de quase dez metros, adequado para receber a audiência de um público heterogêneo 
de pelo menos duas mil pessoas." 
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Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura pode seguir em tramitação. 

A propositura encontra fundamento no artigo 37, caput, da Lei Orgânica Paulistana, 
segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da 
Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Ademais, consoante o disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal, compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no artigo 
13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

No mérito, no que se refere à proteção do meio ambiente, é cediço que o Município 
detém competência legislativa suplementar para legislar sobre o tema, com respaldo no artigo 
30, II, da Constituição Federal. 

Não bastasse, o artigo 23, VI, da Constituição Federal, determina que "é competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas formas". 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "o Município tem competência 
para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição, quando se tratar de interesse local" 
(RE 194.704/MG), tese, aliás, reconhecida em sede de repercussão geral (Tema 145). Assim 
como os projetos de lei que dispõem de forma programática sobre políticas públicas, também 
projetos de política de proteção ao meio ambiente podem ser de iniciativa parlamentar. 

Atenta a tal panorama, a Lei Orgânica do Município de São Paulo também prevê o poder-
dever do Município de zelar pelo meio ambiente: 

Art. 7º. É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com outros 
Municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos e sociais 
estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição Estadual, e daqueles inerentes 
às condições de vida na cidade, inseridos nas competências municipais específicas, em especial 
no que respeita a: 

I - meio ambiente humanizado, sadio e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo, para as presentes e futuras gerações; 

(grifamos) 

A Lei Orgânica Municipal, em seus artigos 180 e seguintes, preconiza a preservação e a 
defesa do meio ambiente. Em especial, o seu artigo 186 estabelece o dever de "recuperar e 
promover o aumento de áreas públicas para implantação, preservação e ampliação de áreas 
verdes". 

Mas não é só. 

A propositura pretende disponibilizar mais uma opção de lazer e cultura para os 
munícipes e, nesse aspecto, além de também se revestir de inegável interesse local - atraindo, 
consequentemente, a competência municipal prevista no art. 30, inciso I, da Constituição 
Federal, atende à competência comum de todos os entes federados em "proporcionar os meios 
de acesso à cultura, à educação e à ciência" (art. 23, inciso V, da Constituição Federal), bem 
como ao comando do art. 217, § 3º, da Carta Magna, segundo o qual "o Poder Público incentivará 
o lazer, como forma de promoção social". 

No âmbito local, essas diretrizes são reforçadas pelos artigos 192 e 230 da Lei Orgânica 
do Município: 

Art. 192 - O Município adotará medidas de preservação das manifestações e dos bens 
de valor histórico, artístico e cultural, bem como das paisagens naturais e construídas, notáveis 
e dos sítios arqueológicos. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo abrange os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente, ou em conjunto, relacionados com a identidade, a ação e a 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, incluídos: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
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IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico, científico, turístico e arquitetônico; 

VI - as conformações geomorfológicas, os vestígios e estruturas de arqueologia histórica, 
a toponímia, os edifícios e conjuntos arquitetônicos, as áreas verdes e os ajardinamentos, os 
monumentos e as obras escultóricas, outros equipamentos e mobiliários urbanos detentores de 
referência histórico-cultural. 

..................... 

Art. 230 - É dever do Município apoiar e incentivar, com base nos fundamentos da 
educação física, o esporte, a recreação, o lazer, a expressão corporal, como formas de educação 
e promoção social e como prática social cultural e de preservação da saúde física e mental do 
cidadão. 

Nada obsta, portanto, que a Câmara Municipal disponha sobre a criação de parque na 
nossa cidade, no exercício da proteção do meio ambiente, de bens de valor histórico e cultural, 
todos de interesse local. 

Por fim, é obrigatória a convocação de pelo menos duas audiências públicas durante a 
sua tramitação pela Câmara, nos termos do artigo 41, incisos VI e VIII, da nossa Lei Orgânica. 

Para aprovação, é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 27/10/2021. 

Sandra Tadeu (DEM) - Presidente - Contrário 

Alessandro Guedes (PT) 

Faria de Sá (PP) - Contrário 

Gilberto Nascimento (PSC) - Contrário 

João Jorge (PSDB) - Contrário 

Professor Toninho Vespoli (PSOL) 

Rubinho Nunes (PSL) - Contrário 

Sansão Pereira (REPUBLICANOS) - Contrário 

Thammy Miranda (PL) - Relator 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/12/2021, p. 144 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

