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PARECER Nº 263/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0209/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Claudio Fonseca, que visa 
alterar o art. 1º da Lei nº 16.486, de 12 de julho de 2016, para reclassificar o logradouro 
denominado Viela Sanitária Orozimbo Cazelatto para Travessa Orozimbo Cazelatto, e dá 
outras providências. 

Esta Comissão, a fim de se manifestar sobre o projeto de lei, solicitou o envio, ao 
Executivo, de um ofício contendo um pedido de informações sobre o logradouro (fls. 26). 

Em que pesem as informações enviadas pelo Executivo no sentido de que a 
classificação correta quanto ao tipo é de Viela Sanitária (fls. 30), o projeto reúne condições 
para prosseguir em tramitação. 

Com efeito, o escopo da propositura assenta-se na necessidade da alteração da atual 
classificação do logradouro (Viela Sanitária), tendo em vista que tal alteração encontra 
respaldo em situação consolidada, consoante demonstram os documentos juntados ao projeto 
(fls. 04/07). Consoante se verifica dos referidos documentos, apesar da argumentação do 
Executivo no sentido de que em logradouros deste tipo não é possível o acesso aos lotes 
através do próprio logradouro, várias pessoas fixaram residência no local, tendo o logradouro 
em questão, inclusive, recebido recentemente pavimentação e iluminação pública. 

Destaca-se, portanto, que a mera negativa por parte do Executivo com base em 
aspectos formais que não se coadunam com a realidade não se mostra suficiente para impedir 
o prosseguimento da proposta. Isto porque, a situação em comento já se encontra consolidada 
juridicamente notadamente em face da edição da Lei Municipal nº 16.486/16, de 12 de julho de 
2016, que denominou como Viela Sanitária Orozimbo Cazelatto, o logradouro público em tela 
localizado no bairro do Limão, Prefeitura Regional da Casa Verde/Cachoeirinha/Limão. 

Há que se ressaltar, ainda, que a propositura vai ao encontro do princípio da força 
normativa dos fatos. Consistindo, portanto, em uma premissa para que o ordenamento jurídico 
contemple situações que se encontrem faticamente consolidadas. 

Nesse sentido, a jurisprudência do E. STF no julgamento da ADI nº 7619/00, a qual 
fundamentou a decisão que criou o Município de Luís Eduardo Magalhães nos princípios da 
segurança jurídica e força normativa dos fatos, decisão esta que "mutatis mutandis" pode ser 
aplicável ao caso em concreto. Vejamos: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.619/00, DO ESTADO DA 
BAHIA, QUE CRIOU O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL POSTERIOR À EC 15/96. AUSÊNCIA DE 
LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PREVISTA NO TEXTO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO 
DISPOSTO NO ARTIGO 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. OMISSÃO DO PODER 
LEGISLATIVO. EXISTÊNCIA DE FATO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA 
SEGURANÇA DA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO, ESTADO DE EXCEÇÃO. A 
EXCEÇÃO NÃO SE SUBTRAI À NORMA, MAS ESTA, SUSPENDENDO-SE, DÁ LUGAR À 
EXCEÇÃO --- APENAS ASSIM ELA SE CONSTITUI COMO REGRA, MANTENDO-SE EM 
RELAÇÃO COM A EXCEÇÃO." (ADI 2240 BA, Tribunal Pleno, Relator: Min. Eros Grau, j. 
09/05/2007). (grifo aposto) 

Acerca do princípio em comento, vale destacar, pela clareza das ponderações, análise 
doutrinária do julgado acima exposto,: 



"(...) Basta a realidade fática para que o Município seja reconhecido como ente 
federativo autônomo, o que significa dizer que não se faz necessária uma norma para conferir-
lhe validade jurídica ou existência política. A realidade dos fatos sobrepõe-se à formalidade das 
normas. Ao revelarem-se suficientes ao reconhecimento político e à validação jurídica do 
Município, os fatos tornaram-se normativos. Eles convertem em norma sua realidade empírica, 
prescindindo, para isso, da atuação legislativa". (PONGREBISNSCHI, Thamy. A Normatividade 
dos Fatos, as Consequências Políticas da Decisões Judiciais e o Pragmatismo do Supremo 
Tribunal Federal - Comentários à ADI 2240-7/BA. Disponível em 
file:///C:/Users/v011199/Downloads/41556-86590-1-PB%20(1).pdf. Acesso em 05/07/2017). 

Ademais, a proposta não acarreta despesa de caráter continuado, visando, tão 
somente, a adequação da classificação do logradouro, preservando a denominação atribuída 
pela Lei nº 16.486/16, não encontrando óbice ao seu prosseguimento na Lei Complementar nº 
101, de 4 de março de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Resta claro, desta forma, que, sob o aspecto jurídico - cuja análise incumbe a esta 
Comissão - o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, ressaltando-se que a 
conveniência e oportunidade da medida, bem como os impactos que dela poderão decorrer, 
são questões de mérito, cuja análise incumbe às Comissões especificamente designadas para 
tanto. 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, §3º, XVI da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/04/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 
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Caio Miranda Carneiro - PSB 
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Edir Sales - PSD 

João Jorge - PSDB 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM - Relatora 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/04/2018, p. 95-96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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