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PARECER Nº 1401/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0435/08. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Mara Gabrilli, que visa 
incorporar ao Parque Ibirapuera, em caráter definitivo, a área relativa à Praça Maria 
Helena Monteiro de Barros Saad, localizada no Jardim Luzitânia, Distrito de Moema. 

De acordo com a propositura, vedar-se-ia também a construção de obra viária de 
qualquer natureza que prejudicasse a continuidade da área a ser incorporada, bem 
assim qualquer outra que resultasse em impermeabilização do terreno ou em prejuízo 
para a vegetação nela existente. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 

Expressa a Constituição Federal em seu artigo 225, caput, que todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. (grifou-se) 

Considerando a natureza programática da norma contida no artigo supracitado, a 
exigir a integração pela legislação infraconstitucional para sua plena aplicabilidade, a 
Carta Magna determina que podem legislar concorrentemente sobre o assunto - 
proteção do meio ambiente - a União, os Estados, Distrito Federal e também o 
Município, para suplementar a legislação federal e estadual, dentro dos limites do 
predominante interesse local, consoante se depreende do artigo 24, inciso VI c/c artigo 
30, incisos I e II, com previsão também na nossa Lei Orgânica no artigo 13, inciso I. 

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, referindo-se à competência para legislar 
sobre o assunto, assim se manifestou: 

“no que tange à proteção do meio ambiente, não se pode dizer que há predominância 
do interesse do Município.  Pelo contrário, é escusado afirmar que o interesse à 
proteção do meio ambiente é de todos e de cada um dos habitantes do país e, 
certamente, de todo mundo”. (REsp nº 194.617/PR, relator Min. Franciulli Neto, j. 
16.04.2002, DJ 01.07.2002) Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior2, 
entendese, não aquele interesse exclusivo do Município, mas seu interesse 
predominante, que o afete de modo mais direto e imediato.  Nesse diapasão, estando 
a propositura relacionada à incorporação de praça a parque com vistas à preservação 
de áreas verdes tão importantes numa cidade já tão carente de cobertura vegetal 
natural, resta observado o imperativo constitucional ao Poder Público de preservação 
do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

De acordo com a justificativa, a área em apreço, dadas suas características físicas, já 
encontra inserida no perímetro relativo ao Parque do Ibirapuera, sendo devidamente 
tombada pelos órgãos competentes, a saber COMPRESP, CONDEPHAAT e IPHAN, e, 
também, incluída no Plano Diretor do respectivo Parque. 

Ressalta-se, outrossim, que a pretendida incorporação da área em apreço, é 
reivindicação antiga do Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera, já que a 
transferência de tal área ajudaria na compensação ambiental relativa à construção do 
Auditório do Ibirapuera, bem como configurar-se-ia uma maneira de impedir a 
construção de alça de acesso entre as Avenidas Pedro Álvares Cabral e IV Centenário, 
evitando-se, assim, um dano ambiental à cidade com reflexos aos cofres públicos, 
considerando a necessidade de obras para a abertura de vias de tráfego no local. 



Demonstrado, pois, inequivocamente, o interesse local latente no conteúdo da 
propositura. 

Por se tratar de matéria referente ao zoneamento urbano ambiental, deverão ser 
convocadas, pelo menos, duas audiências públicas durante a tramitação da 
propositura, conforme o disposto no art. 41, inciso VI, da Carta Municipal e art. 85, 
inciso I, do nosso Regimento Interno. 

O projeto dependerá do voto favorável de 3/5 dos membros da Câmara para a sua 
aprovação, nos termos do art. 40, § 4º, inciso I, da nossa Lei Orgânica, sem prejuízo 
do disposto no art.  46, “caput” e § 1º da citada Lei. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 

26/11/08 
Ademir da Guia - PR 
Agnaldo Timóteo - PR 
Carlos A. Bezerra Jr. - PSDB 
Claudete Alves - PP 
Tião Farias – PSDB 
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR E DOS VEREADORES CELSO JATENE E JOÃO ANTONIO 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0435/08. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Mara Gabrilli, que visa 
incorporar ao Parque Ibirapuera, em caráter definitivo, a área relativa à Praça Maria 
Helena Monteiro de Barros Saad, localizada no Jardim Luzitânia, Distrito de Moema. 

De acordo com a propositura, vedar-se-ia também a construção de obra viária de 
qualquer natureza que prejudicasse a continuidade da área a ser incorporada, bem 
assim qualquer outra que resultasse em impermeabilização do terreno ou em prejuízo 
para a vegetação nela existente. 

Em que pesem os meritórios propósitos de sua subscritora, o projeto não pode 
prosperar, como veremos a seguir.  Com efeito, a proposta cuida de matéria atinente à 
administração de bens públicos, que por se vincularem ao acervo de bens municipais, 
são administrados pelo Chefe do Poder Executivo, consoante preceitua o art. 111, da 
Lei Orgânica do Município.  O referido preceptivo legal é vazado nos seguintes termos: 

“Art. 111. Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a 
competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em seus serviços.” 

O poder de administrar confere ao seu titular a prerrogativa de estabelecer a forma e o 
modo de utilização da coisa, segundo os fins a que se destina, sem a interferência de 
terceiros, a quem não foi conferido tal poder de gestão. 

Ressalta-se, inclusive, que a área objeto da propositura já foi objeto de disciplina pelo 
Executivo, no exercício de sua competência administrativa, para a abertura de alça de 
acesso entre as Avenidas Pedro Álvares Cabral e IV Centenário, consoante se verifica 
da justificativa de fls. ¾. 

Ante todo o exposto, a propositura viola o art. 111 da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo, o art. 2º da Constituição Federal, o art. 5º da Constituição Estadual e o art. 
6º da Lei Orgânica do Município que estabelecem o princípio da independência e 
harmonia entre os Poderes do Estado. 



Por fim, salienta-se que já é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que nem 
mesmo a sanção tem o condão de afastar a inconstitucionalidade formal decorrente do 
vício de iniciativa (Adin n? 13.882-0, TJESP; Adin n? 1.070, STF, j.  23.11.94). 

Ante o exposto, somos pela ILEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 

26/11/08 
João Antonio - PT - Presidente 
Russomanno - PP - Relator 
Celso Jatene - PTB 
 


