PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURIDICA DA
SECRETARIA DA HABITAcAO
PROCESSO:

SH/3 13 1193/2019

INTERESSADO:

CONSTRUTORA SOUZA ARAUJO LTDA

PARECER:

CJ/SH n.° 18/2020

EMENTA:

PODER DE

POLICIA.

Pedido de

Reconsideracão.

Análise

de pedido de reconsideração apresentado pelo interessado
consistente em dispensa de análise pelo Grupo de Análise e
Aprovacão de Projetos Habitacionais (GRAPROHAB) do

empreendimento

denominado "CondomInio Residencial

Babilônia" localizado no MunicIpio de Franco da Rocha.
Empreendimento

institucional.

que

se

Alteracão do

encontra

em

antiga

area

artigo 180 da Constituiçao do

Estado de São Paulo (CESP) pela Ernenda Constitucional
Estadual n.° 48, de 10 de fevereiro de 2020 (ECE n.°
48/2020). Impossibilidade de o GRAPROHAB realizar

controle da constitucionalidade de lei municipal conforme
Parecer

SubG/AGI

enquadramento

n.°

a luz do

37/2016.

Análise

de

não

artigo 5.° do Decreto Estadual n.°

52.053, de 13 de agosto de 2007, que deve ser feita pela

area

técnica em conformidade corn o texto vigente da CESP.
Retorrio dos autos a Chefia de Gabinete.

Senhor Chefe de Gabinete,
1.

Cuidam os autos de consulta formulada pelo Grupo de

Análise e Aprovacão de Proj etos Habitacionais (GRAPROHAB) relativa

a

eventual

eriquadramefito do empreendimerito denominado "CondomInio Residencial Babilônia",

localizado no MuflicIpio de Franco da Rocha, no artigo 5.° do Decreto Estadual n.° 52.053,
de 13 de agosto de 2007.

2.

empreendimento em

Consta dos autos que o interessado pretende edificar o

area anteriormente registrada como "area institucional" e que referida
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area foi doada pelo MunicIpio

de Franco da Rocha ao interessado para que fosse (fis.

llv.°)
(...) utilizada no âmbito do PMCMV PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA e CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano;
CHAMAMENTO
PUBLICO N°.005/2019, PROCESSO INTERNO
N°.3585/2019, DATA DA REAuzAcAo 25/04/2019 HORARIO 14HOOMIN,
OBJETO Selecão de Empresa do Ramo de Construco Civil interessada na
Construção de unidades Habitacionais de Interesse Social no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida. (...)
-

-

-

3.

Naquilo que interessa, exciusivamente, a presente

análise, os autos estão instruidos corn os seguintes elernentos:

a.

manifestação do interessado contendo as caracterIsticas gerais do empreendimento

corn a solicitação de dispensa de análise (fis. 01);
b.

teor da

Escritura Püblica de Doação Pura e Simples Iavrada em 30 de agosto de 2019

no Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Franco da
Rocha(fls. 11/12);

c.

teor da

certidão de Anuência Prévia n.° 145/2019 do MunicIpio de Franco da Rocha,

datada de 13 de setembro de 2019, corn o empreendimento "Condominio Residencial
Babilônia" (fis. 23/24);

d.

Oficio GRAPROHAB PG n.° 1606/19 informando o indeferirnento do pedido de não
enquadramento ao artigo 50 do Decreto Estadual n.° 52.053/2007 realizado pela
construtora por serem

e.

areas rnstitucionais (fis. 28);

primeiro pedido de reconsideração realizado pela construtora alegando que as

areas

institucionais haviam sido desafetadas (fis. 31);
f.

Oficio GRAPROHAB PG n.° 1703/19 informando o indeferimento do pedido de

reconsideracão afirmando

tratar -se

de empreendimento a ser implantado em

area

ifistitucioflal (fis. 34);

g.

novo pedido de recoflsideracão realizado pela interessada alegando que a aprovacão
do loteamefito que gerou a area institucional é afiterlor a Constituição do Estado de
São Paulo (CESP) de 1989 (fis. 36);

h.

certidão imobiliária da MatrIcula n.° 5 do Oficial de Registro de lmôveis, TItulos e
Documentos e Civil das Pessoas JurIdicas da Comarca de Franco da Rocha (fis.

38/4 1);

Parecer CJ/SH 11.0

18/2020

Página 2 de 9

PROCURADORIA GERAL DO ESTA
CONSULTORIA JURIDICA DA
SECRETARIA DA HABITAcAO
i.

certidão imobiliária da Matricula n.° 32.830 do Oficial de Registro de Imóveis,
Titulos e Documentos e Civil das Pessoas JurIdicas da Comarca de Franco da Rocha

(fis. 42/44);
j.

teor da certidão imobiliária da Matricula n.° 89.896 do Oficial de Registro de

Imóveis, TItulos e Documentos e Civil das Pessoas JurIdicas da Comarca de Franco
da Rocha (fis. 50);
k.

imobiliária da MatrIcula n.° 89.895 do Oficial de Registro de

teor da certidão

Imóveis, TItulos e Documefitos e Civil das Pessoas JurIdicas da Comarca de Franco

daRocha(fls. 51);
1.

imobiliária da Matricula n.° 89.897 do Oficial de Registro de

teor da certidão

Imóveis, Titulos e Documentos e Civil das Pessoas

jurIdicas

da Comarca de Franco

da Rocha (fis. 52);
m.

teor da certidão

imobiliária da Matricula n.° 34.893 do Oficial de Registro de

Imóveis, TItulos e Documefitos e Civil das Pessoas JurIdicas da Comarca de Franco
da Rocha (fis. 53);
fi.

teor da certidão imobiliária da MatrIcula n.° 34.939 do Oficial de Registro de

Imóveis, TItulos e Documentos e Civil das Pessoas JurIdicas da Comarca de Frafico
da Rocha (fis. 54);

o.

teor da certido imobiliária da MatrIcula n.° 90.702 do Oficial de Registro de

Irnóveis, TItulos e Documefitos e Civil das Pessoas JurIdicas da Comarca de Franco
da Rocha (fis. 55);

p.

teor do Decreto Municipal n.° 1899, de 11 de novembro de 1986, do MunicIpio de

Franco da Rocha (fis. 56);

q.

teor do Decreto Municipal n.° 1718,

de 10 de dezembro de 1984, do MunicIpio de

Frarico da Rocha (fis. 57/59);

r.

teor

do Decreto Municipal n.° 1732, de 26 de fevereiro de 1985, do MunicIpio de

Franco da Rocha (fis. 60);

4.

Os autos seguiram a esta Consultoria JurIdica (CJ) por

determinacão da douta Chefia de Gabinete, para manifestacão.
E o relatório. Segue parecer.
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Inicialmente, destaque -se que o presente exame nestes

5.
autos

refere -se, exciusivamente,

a

análise do não enquadramento do empreendimento

denominado "CondomInio Residencial Babilônia" no artigo 5¯0 do Decreto Estadual n.°

52.05 3/2007.
6.

No caso em tela deve haver a observância ao Decreto

Estadual n.° 52.053/2007, que "Reestrutura o Grupo de Análise e Aprovacão de Projetos
Habitacionais GRAPROHAB e dá providëncias correlatas".
-

7.

Conforme se depreende dos autos, a

area objeto deste

opinativo é aquela localizada na Rua Narciso Vieira, Bairro Jardim Alpino, e Rua

Deusdete Andrade de Matos, Bairro Jardim Elba, designada como Area "A", no MunicIpio
de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, corn

fusão das

area total de 5.330,56 m2, resultado da

areas institucionais dos loteamentos Jardim Alpino e Jardim Elba, e registrada

sob a MatrIcula n.° 90.702 do Oficial de Registro de Irnóveis, TItulos e Docurnentos e Civil

das Pessoas JurIdicas da Comarca de Frafico da Rocha.
8.

Cumpre esclarecer que tal

area já

era unificada no

âmbito da MatrIcula n.° 89.895 (fis. 51), fora desmembrada no ârnbito das MatrIculas n.°s
89.896 (fis. 50) e 89.897 (fis. 52), e novamente reunificada pela MatrIcula n.° 90.702 (fis.

55).
9.

reconsideracão e análise de

Previamente

a

apreciacão

do

pedido

de

enquadramento, é necessário tecer breves comentários a

respeito da origem registral da area que o interessado pretende edificar.
10.

Conforme consta do Registro n.° 5 da MatrIcula n.° 5

e do Registro n.° 03 da MatrIcula n.° 32.830 do Oficial de Registro de Imóveis, TItulos e
Documentos e Civil das Pessoas JurIdicas da Comarca de Franco da Rocha, as ernpresas

Residel Empreendirnefitos Imobiliários S/C Ltda. e Zac Empreendimentos imobiliários S/C
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Ltda. lotearam os imóveis registrados sob tais matriculas corn a

denominacão de "Jardim

Alpino" (fis. 39 e 42).
Segundo as certidöes, foi reservada uma

11.
5.330

m2 e destinada como

area

area total de

institucional. Consta ainda que o loteamento "Jardim

Alpino" foi aprovado pelo MunicIpio de Franco da Rocha por rneio do Decreto Municipal
n.° 1.718, de 01 de dezembro de 1984, e, posteriormente, nos termos da Averbacão n.° 6 da

Matricula n.° 5 (fis. 40), houve alteraçao de parte deste lotearnento, corn nova
caracterização conforme os municipios limitrofes, e

alteracâo do norne de uma parte desse

loteamento de "Jardim Alpino" para "Jardim Elba", conforme Averbação n.° 7 daquela

mesma matricula (fis. 40v.°).
12.

area em que se pretende edificar o
antiga area institucional partilhada entre os

Portanto, a

CondomInio Residencial Babilônia é a
loteamentos Jardim Alpino e Jardim Elba.

13.

Consta da MatrIcula n.° 90.702 que a propriedade do

MunicIpio de Franco da Rocha foi registrada em 10 de outubro de 2018. A AverbaçAo n.° 1
daquela matricula dispöe que tal

20 de

area fora desafetada mediante Lei Municipal n.° 1.323, de

marco de 2018, e em seguida, na Averbacão n.° 2, o Municipio doou o imóvel para a

Construtora Sousa Arai'ijo Ltda., ora interessada.
14.

0 tItulo aquisitivo da interessada é a Escritura de

Doação Pura e Simples, a qual dispöe:
(...) esta

doacão é feita conforme Lei n°.1.323/2018 de 20 de marco de 2018, a

CAMARA

MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA aprovou e autorizou a
Prefeitura Municipal de Franco da Rocha a doar onerosamente o referido imóvel
desta escritura que será utilizada no âmbito do PMCMV
PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA e CDHU Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano; CHAMAMENTO PUBLICO N°.005/2019, PROCESSO
INTERNO N°.3585/2019, DATA DA REALIZAcAO 25/04/2019 HORARIO
14h00min, OBJETO- Selecäo de Empresa do Ramo de Construcão Civil
interessada na Construcão de unidades Habitacionais de Interesse Social no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida
-

-
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Assim, a interessada pretendia edificar em

15.

area

institucional, por isso teve seu pedido de análise duas vezes negado pelo GRAPROHAB
nos termos do artigo 180 da Constituicão do Estado de São Paulo (CESP), em 9 de outubro
de 2019 e em 30 de outubro de 2019.
Em que pese eventual alegacão de nulidade desta

16.
doação

a época em que realizada, por desnaturar finalidade de area institucional, o fato é

que, em 10 de fevereiro de 2020, a Emenda Constitucional Estadual n.° 48 (ECE n.°

48/2020) implementou uma importante

alteracão no artigo

180 da C.ESP, que passou assim

a dispor:
Artigo 180
No estabelecirnento de diretrizes e normas relativas ao
desenvolvirnento urbano, o Estado C o MunicIpios assegurarão:
I o pleno desenvolvirnento das funcOes sociais da cidade e a garantia do bernestar de seus habitantes;
a participacão das respectivas entidades comunitárias no estudo,
II
encarninhamento e so1uço dos problernas, pianos, programas e projetos que ihes
sejarn concernentes;
III a preservacão, protecâo e recuperacão do rneio ambiente urbano e cuitural;
IV a criação e rnanutenção de areas de especial interesse histórico, urbanIstico,
ambientai, turIstico e de utilizacão pübiica;
V a observância das normas urbanIsticas, de seguranca, higiene e qualidade de
vida;
VI a restrição I utilizacão de areas de riscos geológicos;
VII as areas definidas em projetos de loteamento corno areas verdes ou
institucionais nao poderão ter sua destinacão, fim e objetivos originariamente
alterados, exceto quando a alteraçäo da destinacão tiver como finalidade a
regularizaco de: (NR)
a) loteamentos, cujas areas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente
ocupadas por nIcleos habitacionais de interesse social destinados a popuiacâo de
baixa renda, e cuja situacão esteja consolidada ou seja de dificil reversAo; (NR)
b) equiparnentos pübiicos impiantados corn uso diverso da destinação, firn e
objetivos originariamente previstos quando da aprovacão do loteamento; (NR)
c) imóveis ocupados por organizacôes religiosas para suas atividades finaiisticas.
(NR)
(inciso VII corn redacão dada pela Emenda Constitucional n0 26, de 15/12/2008.)
§1° As exceçOes contempladas nas ailneas "a" e "b" do inciso VII deste artigo
serâo admitidas desde que a situacão das areas objeto de regularizacão esteja
consolidada ate dezembro de 2004, e mediante a realizacão de compensacão, que
se dará corn a disponibilizacäo de outras areas livres ou que contenharn
equipamentos püblicos já implantados nas proximidades das areas objeto de
cornpensacão. (NR)
( 1° acrescentado pela Emenda Constitucional n° 23, de 3 1/01/2007.)
§2° A compensação de que trata o paragrafo anterior poderá ser dispensada, por
ato fundarnentado da autoridade municipal competente, desde que nas
proximidades da area pIbiica cuja destinacão será aiterada existam outras areas
püblicas que atendam as necessidades da populacão. (NR)
( 2° corn redacão dada pela Emenda Constitucional n° 26, de 15/12/2008.)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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§3° A exceçäo contemplada na alInea 'c' do inciso VII deste artigo será
permitida desde que a situação das areas püblicas objeto de aIteraco da
destinacão esteja consolidada ate dezembro de 2004, e mediante a devida
compensacão ao Poder Executivo Municipal, conforme diretrizes estabelecidas
em lei municipal especIfica. (NR)
( 3° acrescentado pela Emenda Constitucional n° 26, de 15/12/2008.)
§ 40 Além das exceçöes contempladas nas alineas do inciso VII deste artigo, as
areas institucionais poderão ter sua destinacao, fim e objetivos originais alterados
para a implantação de programas habitacionais de interesse social, desenvolvidos
por órgäos ou entidades da administracão püblica. (NR)
( 4° acrescentado pela Emenda Constitucional 48, de 10/02/2020.)
-

-

0

17.

Ha que se ressaltar que o dispositivo constitucional

acima transcrito é norma autoaplicável, vale dizer, não requer cornplementação,

aclaramento ou regulamentação para gerar efeitos concretos.
18.

Dessa forma, nos termos do artigo 180, § 4¯0, da

CESP, acima transcrito, deixou de existir óbice jurIdico
objetivos originais de

a mudanca da destinação, fim e

areas institucionais, desde que tal modificaçäo seja para implantacao

de programas habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da

administracão piiblica.
19.

Apesar de a ECE 11.0 48/2020 ter como data de

promulgacão o dia 10 de fevereiro de 2020, corn publicação em 11 de fevereiro de 2020, e

a lei municipal autorizativa da doação do imóvel e respectiva escritura püblica serem

anteriores a esta data,

nao

cabe ao GRAPROHAB qualquer ato de controle de

constitucionalidade da lei municipal, nos termos do Parecer SubG/AGI
20.

37/20 16.

Nesse mesmo sentido é a lição do eminente Ministro

do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso, para o qual
a presuncão de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma
presuncão iuris tantum, que pode ser infirmada pela declaração em sentido
contrário do órgão jurisdicional competente (...). Em sua dimensão prática, o
principio se traduz em duas regras de observância necessária pelo intérprete e
aplicador do direito: (a) não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo
düvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida,
deve o órgao competente abster-se da declaracão de inconstitucionalidade; (b)
havendo alguma interpretação possIvel que permita afirmar-se a compatibilidade
da norma corn a Constituição, em meio a outras que carreavarn para ela urn juízo
de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo
0 preceito em vigor'.
Parecer CJ/SH n.°
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Nesse esteio, a análise do GRAPROHAB deve ser

21.

realizada exciusivarnente observando a CESP e dernais legislacOes e regulamentacoes
atualmente vigentes, especialmente após a rnudanca advinda corn a ECE n.° 48/2020.
A leitura conjugada da escritura püblica de doação

22.

corn a

modificacão do

artigo 180 da CESP, introduzida pela ECE n.° 48/2020, permite

concluir que a princIpio inexiste óbice para a

rnodificacão

da finalidade institucional do

imóvel, já que consta daquela escritura piiblica que o imóvel será utilizado no âmbito de
"programas habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgdos ou entidades da

administracâo pblica".
Superada a questAo do artigo 180 da CESP, recai a

23.

análise acerca de eventual enquadrarnento do empreendirnento no artigo 5.° do Decreto
Estadual n.° 52.053/2007, que assirn dispOe:
Artigo 50 Caberá ao GRAPROHAB analisar e deliberar sobre os seguintes
projetos de parcelamento do solo e de nücleos habitacionais urbanos a serem
implantados:
I projetos de loteamentos para fins habitacionais;
II projetos de conjuntos habitacionais corn abertura ou prolongarnento de vias
püblicas existentes;
III projetos de desmembramentos para fins habitacionais que resultem em mais
de 10 (dez) lotes não servidos por redes de água e de coleta de esgotos, guias e
sarjetas, energia e iluminação piiblica;
IV projetos de condorninios residenciais que se enquadrem em uma das
seguintes situaçôes:
a) condorninios horizontais e mistos (horizontais e verticais), corn mais de 200
unidades ou corn area de terreno superior a 50.000,00m2;
b) condomInios verticais, corn mais de 200 unidades ou corn area de terreno
superior a 50.000,00rn2, que não sejarn servidos por redes de água e de coleta de
esgotos, guias e sarjetas, energia e iluminaçäo püblica;
c) condominios horizontais, verticais ou mistos (horizontais e verticais)
localizados em area especialmente protegidas pela legislação arnbiental corn area
de terreno igual ou superior a 10.000,00rn2.
Parágrafo ünico Os projetos não enquadrados nas hipóteses previstas neste
artigo deverão, do mesrno modo, atender as disposicoes da legislacão vigente,
facultando -se ao interessado requerer a apreciação e aprovação por parte do
GRAPROHAB.
-

-

-

-

-

-

'BARROSO, LuIs Roberto. Interpretacão e Aplicacao da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 164DisponIvel
165.
In:
LOPES,
Camila
Novaes.
em:
<https ://www.ernerj .tjrj .jus.br/serieaperfeicoarnentodernagistrados/paginas/series/2/Controle_deConstitucio
nalidade53.pdf. Acesso em: 16 jul. 2020.
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24.

A

análise

ou

enquadrarnento

de

não

do

empreendimento nos termos do artigo 5.° do Decreto Estadual n.° 52.053/2007, acirna

transcrito, é erninenternente técnica, motivo pelo qual esta Consultoria JurIdica (CJ) não
possui o conhecimento necessário para faze-b.

25.

Por fim, limitada a presente opinião

a questão relativa

ao artigo 180 da CESP, nos termos da düvida suscitada as fis. 62/63, conclui -se que, apesar
de a

area em que se pretende edificar o "CondomInio Residencial Babilônia" ter sido area

institucional dos lotearnentos "Jardim Alpino" e "Jardim Elba", corn as recentes

modificacôes no

artigo 180 da CESP e atendo -se

GRAPROHAB, inexiste óbice jurIdico

as

lirnitaçöes de competência do

a descaracterização das areas institucionais

-

desde

que realizada nos exatos termos dispostos no item 18 desta peca opinativa e consequente
-

análise técnica de eventual não enquadramento no artigo 5.° do Decreto Estadual n.°
52.053/2007.
26.

Assim, devolvam -se os autos ao GRAPROHAB, por

intermédio da douta Chefia de Gabinete, para prosseguimento.

E o parecer.
São Paulo, 16 dejuiho de 2020.
/

--

¼

ROGERIO AUGUSTO DA SILVA
PROCURADOR DO ESTADO CHEFE
OAB/SP N.° 207.65 0
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