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PARECER Nº 1311/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0117/12.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa 
revogar em todos os seus termos a Lei nº 15.397, de 06 de julho de 2011, que 
dispõe sobre a desafetação de área municipal localizada entre a Avenida Horácio 
Lafer, a Rua Salvador Cardoso, a Rua Cojuba e a Rua Lopes Neto, Distrito do Itaim, 
Subprefeitura de Pinheiros.  
Segundo a doutrinadora Odete Medauar (In Direito Administrativo Moderno. 2ª 
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 264), a “desafetação é a 
mudança da destinação do bem” e, de regra, “visa incluir bens de uso comum do 
povo ou bens de uso especial na categoria de bens dominicais para possibilitar a 
alienação”.  
Além da desafetação, a Lei que se pretende revogar também autoriza a alienação 
da referida área, mediante licitação na modalidade concorrência.  
Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei que 
encontra fundamento na competência do Município para legislar sobre matéria de 
evidente interesse local, segundo art. 30, inciso I da Constituição Federal e art. 13, 
inciso I da Lei Orgânica.  
Por outro lado, cabe considerar que a área objeto do presente projeto de lei 
encontra-se ocupada por diversos equipamentos públicos, encontrando-se em 
processo de tombamento  pelo CONDEPHAAT (processo 64106/2011).  
Nesse sentido, importante salientar o disposto pelo art. 17 do Decreto lei 25/37, 
que reza:  
“Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos 
Municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra 
das referidas entidades.  
Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato 
conhecimento ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”.  
Ante o exposto entendemos não haver óbice jurídico ao prosseguimento do 
presente projeto de lei que pretende revogar em todos os seus termos a Lei nº 
15.397, de 06 de junho de 2011, razão pela qual somos,  
PELA LEGALIDADE.  
Todavia, a fim de adequar o presente projeto de lei à melhor técnica de elaboração 
legislativa sugerimos o seguinte substitutivo:  
SUBSTITUTIVO Nº    AO PROJETO DE LEI Nº 0117/12.  
Revoga, em todos os seus termos a Lei 15.397, de 06 de julho de 2011, que dispõe 
sobre a desafetação de área municipal e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º. Fica revogado, em todos os seus termos, a Lei nº 15.397 de 06 de julho de 
2011, de autoria do poder executivo, que dispõe sobre a desafetação da área 
municipal localizada na Avenida Horácio Lafer, a Rua Salvador Cardoso, a Rua 
Cojuba e a Rua Lopes Neto, Distrito do Itaim Bibi, Subprefeitura de Pinheiros.  
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
07.08.2013  
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