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PARECER Nº 677/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 0033/11.  
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do Nobre Vereador Carlos 
Neder, que visa revogar na íntegra o Decreto nº 52.290, de 03 de maio de 2011, o 
qual declara de utilidade pública, para fim de desapropriação, imóvel particular 
situado no Distrito da Lapa.  
De acordo com a justificativa, o decreto refere-se "ao imóvel da Associação 
Beneficente Hospitais Sorocabana, onde funciona hoje o Hospital Central 
Sorocabana, um bem do Governo do Estado", razão pela qual o Poder Executivo 
teria usurpado competência da Câmara, na medida em que o art. 2º, § 2º, do 
Decreto-lei federal nº 3.365/41, determina que "os bens do domínio dos Estados, 
Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela União, e 
os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder 
autorização legislativa".  
O projeto merece prosperar, como veremos a seguir.  
Primeiramente devemos observar que o fundamento legal para o ato de sustação 
de um decreto emanado do Poder Executivo encontra-se no artigo 14, XIII, da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo, que dispõe competir privativamente à Câmara 
zelar pela preservação de sua competência legislativa, sustando os atos normativos 
do Executivo que exorbitem do poder regulamentar.  
No caso em apreço, de fato, o ato normativo editado pelo Executivo exorbitou de 
seu poder regulamentar, justificando o ato de sustação pelo Legislativo, através da 
edição do competente Decreto Legislativo com esse fim.  
O imóvel em estudo era de titularidade do Estado de São Paulo e, em 1956, foi 
doado à Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana – ABHS. A doação, vale 
frisar, foi feita com o encargo de que a donatária destinasse o imóvel 
exclusivamente à prestação de serviços de saúde, sob pena de, em não o fazendo 
por qualquer motivo, o imóvel retornar ao Estado.  
É o histórico que se extrai do pedido de abertura de CPI de autoria do Nobre 
Vereador Carlos Neder, disponível em 
http://blogcarlosneder.blogspot.com/2011/04/leia-abaixo-integra-do-requerimento-
de.html:  
"Em 1956, o terreno, o prédio onde funciona o Hospital Central Sorocabana, situado 
na Rua Fáustolo, nº 1.633, bairro da Lapa, e os equipamentos nele contidos foram 
doados pela Fazenda do Estado de São Paulo à ABHS, por meio de escritura pública 
de doação, gravada com restrição de seu uso para fins exclusivamente relacionados 
à prestação de serviços de saúde, além da proibição de venda do imóvel ou seus 
equipamentos e da previsão de destinação de todos esses bens, em caso de 
dissolução da entidade, à Fazenda do Estado de São Paulo (anexo I).  
Em setembro de 2010, o Hospital anunciou a interrupção de suas atividades."  
Ocorre que, conforme amplamente divulgado pela mídia, o Hospital não está mais 
em funcionamento desde setembro de 2010. Em razão disso, nos termos da 
escritura de doação, a propriedade do imóvel volta a ser do Estado de São Paulo    
(http://noticias.bol.uol.com.br/brasil/2010/12/17/apos-consumir-r-150-milhoes-
hospital-do-  
sus-quebra-e-fecha-em-sp.jhtm;  http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2011/04/hospital-referencia-na-zona-oeste-de-sp-esta-
abandonado.html).  
Tratando-se de bem estadual, imperiosa se faz a aplicação do art. 2º, § 2º, do 
Decreto-lei Federal nº 3.365/41, que assim reza:  
“Art. 2º Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser 
desapropriados, pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.  



...  
§ 2º Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios 
poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em 
qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa”. (destacamos).  
Dessa forma, tratando-se de bem estadual não poderá o município desapropriá-lo.  
Como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, quanto à interpretação do art. 2º, § 2º, 
do Decreto-lei federal nº 3.365/41, "1. os bens do domínio dos Estados, Municípios, 
Distrito Federal e Territórios podem ser desapropriados pela União, e os dos 
Municípios, pelos Estados; quer dizer que a entidade política maior ou central pode 
expropriar bens da entidade política menor ou local, mas o inverso não é possível; 
disso resulta a conclusão de que os bens públicos federais são sempre 
inexpropriáveis e a de que os Estados não podem desapropriar os bens de outros 
Estados, nem os Municípios desapropriar bens de outros Municípios; 2. em qualquer 
das hipóteses em que a desapropriação seja possível, deve ela ser precedida de 
autorização legislativa: entenda-se que essa autorização legislativa não é emanada 
da pessoa jurídica cujo patrimônio está sendo afetado, mas da pessoa jurídica 
expropriante (cf. acórdãos in RTJ 77/48, 87/542, RDA 128/330, RT 482/160 e 
541/176)." (in Direito Administrativo, Editora Atlas, 21ª edição, pág. 161, grifo 
nosso).  
Tendo em vista que o Decreto nº 52.290/11 contrariou o Decreto-lei federal nº 
3.365/41, eis que editado em desacordo com parâmetros constantes de seu art. 2º, 
§ 2º, pode o Poder Legislativo, por meio da presente proposta, sustar os efeitos do 
ato do Poder Executivo.  
Ressalte-se que, embora não tenha o Decreto nº 52.290/11 usurpado competência 
da Câmara Municipal, eis que não pode ela autorizar a desapropriação de um bem 
estadual, fato é que o Prefeito ao editá-lo exorbitou de seu poder regulamentar, o 
qual deve conformar-se não apenas com as leis municipais, mas com o 
ordenamento jurídico como um todo, sob pena de se ver eivado de ilegalidade, 
como aqui ocorreu.  
Portanto, ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Todavia, a fim de adequar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, 
sugerimos o substitutivo a seguir:  
  
SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
0033/11.  
  
Susta em todos os seus termos o Decreto nº 52.290, de 3 maio de 2011, que 
declara de utilidade pública, para fim de desapropriação, imóveis situados no 
Distrito da Lapa, Subprefeitura da Lapa, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica sustado em todos os seus termos o Decreto nº 52.290, de 3 de maio de 
2011, que declara de utilidade pública, para fim de desapropriação, imóveis 
situados no Distrito da Lapa, Subprefeitura da Lapa.  
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
29/06/2011  
Arselino Tatto – PT – Presidente  
José Américo – PT – Relator  
Adilson Amadeu – PTB  
Adolfo Quintas – PSDB  
Aurélio Miguel – PR  
Dalton Silvano  
Milton Leite – DEM  
Salomão – PSDB 


