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PARECER Nº 1641/2016 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N°0110/16. 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de iniciativa do nobre Vereador Celso Jatene, 

que visa sustar o Decreto n° 57.107, de 05 de julho de 2016, que declara de utilidade pública, 
para desapropriação, imóveis particulares situados no Distrito do Jabaquara, Subprefeitura de 
Jabaquara, necessários à instalação de garagem de ônibus. 

De acordo com a justificativa, a área objeto da propositura compreende em sua grande 
maioria imóveis residenciais e alguns utilizados por pequenas empresas e escritórios, imóveis 
estes que suportarão prejuízo desproporcional com a desapropriação, que poderia recair sobre 
outra área existente nas proximidades. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, sendo o decreto legislativo um ato normativo 
primário, que extrai seu fundamento de validade da própria Carta Magna, bem assim da própria 
Lei Orgânica, não estando subordinado a quaisquer das outras espécies normativas previstas 
no texto constitucional, não vemos óbice ao prosseguimento do proe'o, que encontra amparo 
no artigo 49, inciso V da Constituição Federal, bem como se ajusta ao artigo 236, do 
Regimento Interno desta Casa. 

O ato de desapropriar, fundamentado no Decreto-lei n° 3.365/41, não se resume a 
aspectos de conveniência e oportunidade, expressões cujo sentido foi aperfeiçoado pela 
melhor doutrina ao longo do tempo, mas também aspectos de estrita legalidade que, uma vez 
desrespeitados clamam pelas providências desta Casa. 

Nas lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

"Uma das teorias é a relativo ao desvio de poder, formulada com esse objetivo; o 
desvio de poder ocorre quando a autoridade usa do poder discricionário para atingir fim 
diferente daquele que a lei fixou. Quando isso ocorre, fica o Poder Judiciário autorizado a 
decretar a nulidade do ato, já que a Administração fez uso indevido da discricionariedade, ao 
desviar-se dos fins de interesse público definidos na lei. 

Outra é a teoria dos motivos determinantes, já mencionada: quando a Administração 
indica os motivos que a levaram a praticar o cito, este somente será válido se os motivos forem 
verdadeiros. Para apreciar esse aspecto, o Judiciário terá que examinar os motivos, ou seja, os 
pressupostos de fato e as provas de sua ocorrência. Por exemplo, quando a lei pune um 
funcionário pela prática de uma infração, o Judiciário pode examinar as provas constantes do 
processo administrativo, para verificar se o motivo (a infração) realmente existiu. Se não existiu 
ou não for verdadeiro, anulará o ato."( In Direito Administrativo, 22a ed., Ed. Atlas, p. 218) 

O projeto traz para esta Casa a questão da ilegalidade do ato em ace do impacto no 
bairro e nas pessoas, além do impacto orçamentário, matérias que estão submetidas d 
apreciação e fiscalização cesta Câmara. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa em 30.11.2016. 

Alfredinho - PT - Presidente 

Conte Lopes - PP 

Ari Friedenbach - PHS 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/12/2016, p. 141 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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