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PARECER Nº 389/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 385/08. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Francisco Chagas, que 
dispõe sobre declaração de utilidade pública de áreas particulares a serem 
desapropriadas judicialmente ou mediante acordo, para implantação de Parque Natural 
no Jardim Alto Alegre, Bairro de São Mateus, objetivando a preservação da fauna e 
flora existentes no local. 
A exposição de motivos aponta que além dos aspectos de preservação ambiental, 
trata-se de área muito carente de equipamentos sociais de modo que seria útil ao 
entorno a criação de um parque no local. 
São requisitos necessários para a declaração de utilidade pública para fins de 
desapropriação, segundo entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello7: a) 
manifestação pública da vontade de submeter o bem à força 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. 
Assim, tendo em consideração que a propositura pretende a declaração de utilidade 
pública de determinada área para fins de futura criação de um parque, embora não o 
tenha mencionado expressamente – como os requisitos formais impõem –, se 
enquadra nas alíneas “i” e “k”, do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1941:  
 “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; 
(...) 
k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou 
integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a 
manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a 
proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;” 
Desta forma, a finalidade pretendida encontra correspondência e guarda sintonia com 
as alíneas “i” e “k”, do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
satisfazendo, portanto, os requisitos legais. 
Importa ressaltar ainda que, nos termos do art. 8º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941, o Poder Legislativo também é legitimado a tomar a iniciativa do ato 
legislativo que declara o imóvel de utilidade pública e inicia o processo de 
desapropriação, cabendo ao Executivo praticar os demais atos necessários à sua 
efetivação.   
Pelo exposto, a fim de adequar a proposta ao supra exposto, bem como à melhor 
técnica de elaboração legislativa, sugerimos o substitutivo a seguir. 
 
SUBSTITUTIVO Nº     AO PROJETO DE LEI Nº 385/08 
 
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação áreas particulares situadas na 
margem do Córrego Alto Alegre, e dá outras providências.  
 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 



Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, com a 
finalidade de implantação de parque municipal, com fundamento no art. 5º, alíneas “i” 
e “k” do Decreto-lei nº 3.365/41, os imóveis particulares situados na margem direita 
do Córrego Alto Alegre, entre a Avenida Bento Guelfi na altura do número 2.100 com a 
Rua do Ensino e os imóveis particulares localizados em ambas as margens da nascente 
e do afluente do Córrego Alto Alegre até a Avenida Nova Vitória, Jardim Alto Alegre, 
Bairro de São Mateus.  
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 90 dias, 
contados de sua publicação. 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
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