
PARECER 1418/1999 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PL 
801/1998. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Ana Martins, 
que dispõe sobre a criação das "calçadas verdes" no Município de São 
Paulo, e dá outras providências. 
A presente iniciativa visa não só a recuperação estética da nossa cidade, 
como também tem como escopo a recuperação e preservação do meio ambiente. 
Segundo renomados especialistas, faz-se necessário o mínimo 12m2 de área 
verde para cada habitante. Como é cediço, a cidade de São Paulo possui um 
dos menores índices de área verde por habitante. 
Com vistas a assegurar tais garantias, o legislador constituinte dedicou 
todo o Capítulo Vi, da Constituição Federal, ao meio ambiente. Além 
disso, fez consignar no bojo da Carta Maior, como competência comum de 
todos os entes federativos, a responsabilidade com o meio ambiente. 
O artigo 23 e seu inciso VI, respectivamente dizem o seguinte: 
"Art. 23.É competência comum da União, dos Estados e Municípios: 
... 
VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas." 
Se por mais não fosse, ainda teríamos a argumentar com o art. 225, da 
Constituição federal, que diz: 
"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 
às presentes e futuras gerações." 
Como se vê, o legislador constituinte entendeu de tamanha relevância o 
equilíbrio ecológico, que comprometeu de uma só vez o Poder Público e a 
coletividade, no sentido de unirem forças no enfrentamento de questão que 
o presente projeto de lei reputa essencial para nossa Cidade. 
Desta forma, como o assunto em apreço é de manifesto interesse local, 
também assegurado pelo art. 30, da Constituição da República, entendemos 
que a presente propositura à luz da Carta Maior, deve prosperar. 
Como não poderia deixar de ser, nesta mesma linha de raciocínio, segue a 
Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, quando ambos 
legisladores detiverem-se denodadamente no enfrentamento de tão relevante 
tema. 
O art. 186, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, assegura que: 
"O Poder público estimulará a criação e amnutenção de unidades privadas 
de conservação do meio ambiente, em território de Município, na forma da 
Lei." 
Por tais razões, a presente propositura afigura-se-nos. 
CONSTITUCIONALIDADE E  LEGAL. 
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VOTO CONTRÁRIO DOS VEREADORES BRASIL VITA E  WADIH MUTRAN DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 801/98. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Ana Martins, 
que dispõe sobre a criação das "calçadas verdes" no Município de São 
Paulo", e dá outras providências. 
Apesar da nobreza de suas intenções, a propositura não pode prosperar, 
como veremos a seguir. 
Quanto à obrigação aos órgãos públicos da Administração Direta e 
Indireta, Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas no 



município de São Paulo, de construírem "calçadas verdes", impõem-se uma 
distinção. 
Quanto aos órgãos da esfera federal e estadual, localizados no município 
de São Paulo, temos que tais entidades construíram e obtiveram seus 
"habite-se" seguindo as regras de então. Estão, portanto, protegidos pelo 
direito adquirido, quanto à construção que empreenderam. 
Já quanto aos órgãos da esfera municipal, temos que não pode o 
Legislativo impor ao Executivo que este tome tais ou quais medidas 
concretas, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes, 
constitucionalmente previsto (art. 2º da Constituição Federal 88) e 
também constante da Lei Orgânica (art. 6º). 
A questão, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, não levanta 
maiores dúvidas, conforme podemos notar. 
Hely Lopes Meirelles, já suscitava que: 
"Atuando através das leis que elaborar e atos legislativos que editar, a 
Câmara ditará ao prefeito as normas gerais da Administração, sem chegar à 
prática administrativa. A propósito, têm decidido o STF e os Tribunais 
estaduais que é inconstitucional a deslocação do poder administrativo e 
regulamentar do Executivo para o Legislativo. 
De um modo geral, pode a Câmara, por deliberação do plenário, indicar 
medidas adminstrativas ao prefeito "adjuvandi causa", isto é, a título de 
colaboração e sem força  coativa ou obrigatória para o Executivo; o que 
não pode é prover situações concretas por seus próprios atos ou impor ao 
Executivo a tomada de medidas específicas de sua exclusiva competência e 
atribuição. Usurpando funções do Executivo ou suprimindo atribuições do 
prefeito, a Câmara praticará ilegalidade reprimível por via judicial" 
(Direito Municipal Brasileiro, pág. 441/442, 7ª edição, Ed. Malheiros). 
O Tribunal de Justiça de São Paulo em Acórdão de 15 de abril de 1998, 
proferido no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN nº 
42.051-0/0-00, tendo como requerente o Prefeito do Município de São Paulo 
e requerida esta Câmara Municipal, assim se manifestou: 
"E, induvidosamente, compete ao Prefeito a execução das obras e serviços 
públicos municipais em toda a sua plenitude. Assim, tratando-se de 
atribuição típica da Adminstração a condução dos negócios públicos, o 
planejamento das obras e serviços, bem como a realização das atividades 
locais, não poderia haver interferência da Edilidade, ainda que através 
de Lei. 
A Lei combatida traduz indevida ingerência na atuação do Prefeito e 
compromete, inclusive, suas funções, ao prever situações concretas e 
impor medidas específicas de execução. 
Clara a vulneração do princípio da independência e harmonia dos poderes. 
Por outro lado, provoca a Lei em questão aumento da despesa pública, não 
evidenciado que as despesas constem de lei orçamentária em vigor." 
Quanto às restantes disposições da propositura, ligadas à realização, 
pelo Executivo, de uma "campanha de conscientização" junto à população no 
sentido de incentivar a construção de "calçadas verdes", temos que tais 
medidas igualmente não podem prosperar. Toda campanha ou programa 
públicos são, em sua gênese, serviços públicos, e envolvem, para sua 
implementação, órgãos e/ou servidores públicos, que possuem atribuições 
já determinadas em lei. 
Segundo o disposto na Lei Orgânica, a iniciativa legislativa para tais 
matérias (serviços públicos e atribuições dos órgãos e servidores 
públicos) compete privativamente ao Sr. Prefeito (art. 37, § 2º, III e IV 
c/c o art. 70, XIV da LOM). 
Ora, como as campanhas ou programas públicos são, como já dissemos, em 
sua gênese, serviços públicos, e sua implementação sempre envolve órgãos 
e/ou servidores públicos, cujas funções já estão estabelecidas em lei, e 
sobre tais matérias a iniciativa legislativa é privativa do Executivo, 



por via de conseqüência, só este Poder pode propor a  criação de tais ou 
quais campanhas ou programas públicos. 
Por todo exposto, não pode impor o Legislativo ao Executivo a adoção de 
medidas concretas concernentes ao serviços e obras municipais sem ofensa 
ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal 88 
e art. 6º da Lei Orgânica do Município), bem como, constata-se vício de 
iniciativa legislativa quanto aos artigos 2º e seguintes da propositura. 
Assim sendo, a propositura afigura-se nos 
INCONSTITUCIONAL E ILEGAL. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 26/10/99. 
Brasil Vita 
Wadih Mutran 


