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PARECER Nº 1580/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0593/16. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que autoriza 
o Poder Executivo municipal a declarar de utilidade pública, para fins de desapropriação, a 
quadra F132 do setor 170, entre a Av. Hebe Camargo e Rua Italegre, e dá outras providências. 

A justificativa encaminhada ressalta a importância de ampliar o Parque Paraisópolis, 
tendo em vista a reivindicação da população local. 

Requeridas informações ao Poder Executivo, foi informado que há tratativas entre a 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e representantes da comunidade interessada visando 
à ampliação do parque sem dispêndio de recursos públicos. No mais, foi informado que o 
DEPLAN-1 apontou incongruências no disposto pelo art. 1º deste projeto - necessidade de 
inclusão de imóveis localizados em outra Quadra Fiscal (de nº 143) e exclusão de imóveis da 
Quadra 132 que já são de titularidade do Município -, o que inviabilizaria sua aprovação (fls. 
67/84). 

Sob o aspecto jurídico, na forma do Substitutivo ao final apresentado, o projeto reúne 
condições para prosseguir em tramitação. 

Com efeito, 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, ainda, a finalidade a ser dada ao imóvel declarado de utilidade 
pública caso venha a ser desapropriado pelo Executivo, qual seja, a ampliação do Parque 
Paraisópolis. Enquadra-se, assim, no disposto pelo art. 5º, alínea "k" do Decreto-Lei Federal nº 
3.365, de 1941, que reza: 

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

(...) 

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”; 

Note-se que, em resposta ao pedido de informações formulado por esta Comissão, o 
Executivo manifestou-se no sentido da inviabilidade da aprovação do projeto, uma vez que: (i) 
nos termos da manifestação do DEPLAN-1, "em que pese a pertinência em ampliar a área do 
Parque Paraisópolis expressa nas manifestações do DEPLAN no presente PA, temos o 
entendimento, s.m.j., que objetivamente, a inclusão de imóveis localizados em outra Quadra 
Fiscal, além da Quadra 132, ou mesmo a exclusão dos imóveis da Quadra 132 que já possuem 
titularidade municipal comprometem o disposto no art. 1º do referido PL 590/2015 (sic), e neste 
caso o PL em epígrafe não poderia prosperar" (fls. 80/80v.); e (ii) "há tratativas entre esta 
SVMA e representantes da comunidade interessada, visando à ampliação do parque sem 
dispêndio de recursos públicos" (fl. 82). 



No que tange ao primeiro óbice mencionado, cumpre asseverar que nas informações 
técnicas de fls. 75/76v., que deram suporte à manifestação de fls. 80/80v., consta que os lotes 
da Quadra 132, objeto deste projeto, são de propriedade somente de particulares. Somente 
alguns lotes da Quadra 143, que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente pretendia incluir 
nesta propositura, é que são de propriedade do Município. 

Logo, tendo em vista que os lotes da Quadra Fiscal objeto deste projeto não são de 
propriedade do Município, mas de particulares, subsiste a viabilidade da desapropriação, de 
modo que a inclusão de outra Quadra não abrangida no texto do proponente depende da 
análise do mérito, a ser realizada pelas Comissões designadas para esse intuito. 

Do mesmo modo, a afirmação da SVMA de que há tratativas para ampliação do parque 
sem dispêndio de recursos públicos (mediante a construção de empreendimento imobiliário 
com contrapartidas) não oblitera a conclusão pela legalidade deste projeto, uma vez que se 
trata de argumento de mérito cuja apreciação não compete a esta Comissão. 

No mais, a proposta cumpre com os requisitos da declaração de utilidade pública 
delineados por Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., 
Malheiros Editores, p. 420, dentre os quais: 

"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". 

Assim, sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para ser 
aprovada, encontrando-se amparada 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. 

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. 

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE, nos termos do Substitutivo abaixo aduzido, 
a fim de adequar a propositura aos limites da iniciativa desta Casa para a disciplina da matéria, 
bem como para explicitar a finalidade da desapropriação no corpo da norma. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0593/16. 

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação a quadra F132 do setor 170, 
entre a Av. Hebe Camargo e Rua Italegre, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, com fundamento na alínea "k", do art. 5º do 
Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para ser desapropriado judicialmente ou 
adquirido mediante acordo, a quadra F132 do setor 170, entre a Av. Hebe Camargo e Rua 
Italegre, situada na Prefeitura Regional do Campo Limpo, conforme mapa digital da Cidade de 
São Paulo. 

Art. 2º O imóvel descrito no artigo 1º deverá ser utilizado para a ampliação do Parque 
Paraisópolis. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 25/10/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 
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Claudinho de Souza - PSDB 

Janaína Lima - NOVO - Relatora 

José Police Neto - PSD 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM 

Soninha Francine - PPS - Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/10/2017, p. 93 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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