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PARECER Nº 2400/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 0092/19. 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de iniciativa do nobre Vereador Toninho 
Vespoli, que visa sustar o Decreto nº 58.808, de 19 de julho de 2019, que denomina a UBS Vila 
Ema  Dr. Fuad Kassab. 

De acordo com a justificativa apresentada, a sustação seria necessária, pois havia 
projeto de lei em tramitação com o intuito de denominar o mesmo próprio. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto não reúne condições para prosseguir em 
tramitação, porque o decreto que objetiva sustar é compatível com o ordenamento jurídico, não 
havendo que se falar em extrapolação das prerrogativas do Poder Executivo. 

Preliminarmente, cumpre registrar que é possível a sustação de ato normativo editado 
pelo Executivo quando este inova a ordem jurídica, dispondo sobre matéria submetida à 
reserva legal, seja quando edita decretos de regulamentação seja quando edita decretos 
autônomos, com respaldo no art. 84, VI, da Constituição Federal. 

Deve-se, portanto, verificar se o ato normativo editado pelo Executivo exorbitou de seu 
poder regulamentar ou de organização, justificando o ato de sustação pelo Legislativo, por 
meio da edição do competente Decreto Legislativo com esse fim. 

No projeto em análise, não se verifica excesso do poder regulamentar, visto que o 
Poder Executivo tem competência para denominar próprios e logradouros públicos, nos termos 
do art. 70, XI, da Lei Orgânica: 

Art. 70 - Compete ainda ao Prefeito: 

......... 

XI - oficializar e denominar as vias e logradouros públicos, obedecidas as normas 
urbanísticas aplicáveis; 

Ainda sobre o tema, recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 
existência de uma coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei 
formal), para o exercício da competência destinada a denominação de próprios, vias e 
logradouros públicos e suas alterações: 

Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
matéria constitucional e de repercussão geral. Por maioria, o Tribunal deu provimento ao 
recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade do art. 33, XII, da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba, concedendo-lhe interpretação conforme à Constituição Federal, no 
sentido da existência de uma coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) e o 
Legislativo (lei formal), para o exercício da competência destinada a denominação de próprios, 
vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições, nos 
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Roberto Barroso e Marco Aurélio. A seguinte 
tese foi fixada no voto do Relator: É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei 
formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e 
suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições. Não participou, justificadamente, 
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de 
Mello e Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 03.10.2019. (RE 
1151237, in http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5518877). 
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Ante o exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/12/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) - Relator 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) - Contrário 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) - Contrário 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/12/2019, p. 112 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


