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PARECER Nº 259/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0520/14. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador José Américo, que visa 
declarar de utilidade pública para fins de desapropriação o terreno situado na Rua Francisco de 
Souto Maior, nº 199, antiga Rua 5, parte do lote 199 da quadra "B", núcleo Itaim, secção "A", 
no Distrito de Guaianases, de propriedade de Aicha Hussen Saada Waked e Hassan Waked. 
De acordo com o projeto, o imóvel seria destinado à construção de moradias populares. A 
justificativa ao projeto esclarece que estava em trâmite ação de reintegração de posse, 
proposta pelos proprietários em maio de 2005, autuada sob o nº 0020561-54.2005.8.26.0007, 
perante a 2ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo. A justificativa 
esclarece, também, que há mais de 900 (novecentas) famílias, que construíram no local suas 
moradias. Sob o aspecto formal, há competência do Poder Legislativo para propor o presente 
projeto, uma vez que a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação da área 
citada, está fundamentada no artigo 8o do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1941, que dispõe: 

Art. 8º O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, 
neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação. 

A propositura apresenta a finalidade a ser dada ao imóvel declarado de utilidade 
pública caso venha a ser desapropriado pelo Executivo, qual seja, sua utilização para 
construção de moradias populares. Enquadra-se, assim, no disposto pelo art. 5º, alínea "i" do 
Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 1941, que reza: 

Art. 5º Consideram-se casos de utilidade pública: 

(...) 

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a 
execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua 
melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos 
industriais; (destacamos) 

Satisfeitos, portanto, parte dos requisitos que deverão constar da declaração de 
utilidade pública que, consoante entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso 
de Direito Administrativo, 5ª ed., Malheiros Editores, p. 420, são: 

a) manifestação pública da vontade expropriatória; b) fundamento legal em que se 
embasa o poder expropriante; c) destinação específica a ser dada ao bem; d) identificação do 
bem a ser expropriado. 

Quanto às informações prestadas pelo Executivo às folhas 53 a 74, extrai-se que, em 
27 de novembro de 2015, houve reunião entre as partes no âmbito do Grupo de Apoio às 
Ordens Judiciais de Reintegração de Posse, oportunidade em que restou acordado que o 
proprietário venderia a área, sendo que a construção de unidades habitacionais será 
viabilizada pela associação dos moradores, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Desta forma, fica clara a vocação da área para ser utilizada para a construção de 
moradias populares, conforme pretende a presente propositura. 

Importa esclarecer que o fato de existir acordo judicial envolvendo o terreno não 
impede sua declaração de utilidade pública, pois existe a possibilidade de o acordo não ser 
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cumprido pelas partes, oportunidade em que o Poder Público poderá promover os atos 
necessários para efetivar a desapropriação, respeitado o prazo de caducidade de cinco anos. 

Caberá às Comissões de Mérito a análise acerca da conveniência da presente 
propositura. 

Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 

O projeto encontra-se amparado, portanto, nos artigos 13, inciso I e 37, caput, da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo, cujo teor estabelece a competência do Município para 
legislar sobre assuntos de interesse local, e inclui a consequente iniciativa das leis a qualquer 
membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, 
respectivamente. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa em, 16.03.2016. 

Alfredinho - PT - Presidente 

Conte Lopes - PP 

Ari Friedenbach - PHS 

Eduardo Tuma - PSDB- Relator 

Gilberto Natalini - PV 

Arselino Tatto - PT 

David Soares - PSD 
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