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Justiça define valor fmal da desapropriação
Ação questiona montante a ser pago pelo poder público, mas não impede a desocupação imediata do imóvel
Até 80% do preço
definido na avaliação
provisória serâ pago
ao morador antes de
ele deixar a casa

PASSO A PASSO
Confira como funciona a desapropriação de um imóvel
Poder PUblko emite dl!(rf'to
que exige reassentamento ou
desapropriação de uma área

Imóvel é avaliado
peloórg3o que fará
a desapropriação

Proprif'tário é
avisado da
desapropriação

DESÃOPAUlO

A desapropriação de um

imóvel aconcece após a edição de um decreto do Poder

' •'•d•

Executivo. De acordo com o
advogado especializado em
desapropriações Homero Ma-

chado, o decrero pode ser de
utilidade ou necessidade pública, inceresse social ou para reforma agrária .
..Utilidade púbHca é quan-

Caso não aceite,
haverá processo
judicial

do a população vai usar um
equipamento público, como
rodovia. Inceresse social é para construir moradias, para

l

atender a uma camada social

P@ritojudklalfa rã
uma avaliação
provisória; até 80%
do valor será liberado

da população. Necessidade
pública é para, por exemplo,
construir um prédio para a

administração, como uma delegacia", afirma.
Oprocesso de desapropriação será administrativo se as
panes concordarem com a
avaliação feita pelo órgão, diz
o advogado especiaJizado no
tema Otavio Andere Neto.
Caso o morador rejeile a
oferta, terá início o processo
judicial para discutir o valor.
Segundo o advogado Marcelo Tapai, não hã chance de
impedir a desapropriação , o
que só ocorre se o Poder Executivo desistir da área.
Após uma avaliação prévia
do perito judicial, o juizdefi·
nirá o valor a ser depositado
em uma conta. Até 80% será
repassado para o morador,
que deverá deixar o imóvel.
O valor definitívo será de·
terminado ao final do processo, quando os 20o/o e eventuais diferenças poderão ser
liberados. Machado diz que,

Desapropriação
ocorre, mesmo com
prOCf'SS.Of'm
andamf'nto

Imóveis ao lado da casa onde José Augusto Campos mora com a família já foram demolidos
se o valor for acima daavaHação prévia, terá de ser pago
em precatórios por União, E.stado ou prefeitura ou direta ·
mente por companhias de
economia mista, como o Me·
trô de São Paulo.
Uma dica para quem a in·
da vai comprar um imóvel é
verificar se a área es1á no caminho de a lgum projeto que
poderá gerar desapropriação.

O carreiro José Augusto sidência, com cerca de 200
Campos, 44, mora há 16 anos m2de área construida e mais
com a mulher e a filha no Jar· 127 mi de terreno.
d im Paraná, onde passará o
ADersadizqueCampos foi
trecho norte do Rodoanel. Se· incluído no programa de reasgundo ele, o vaJor oferecido semamenco, não desapropria·
por sua casa pela Dersa (De· ção, por não possuir título de
senvolvimenco Rodoviário), propriedade que comprove a
responsável pela obra, foi de posse em 1erreno regular e
R$120mil. Elerecusoueova- que, por isso, apenas as ';ben·
lor subiu para R$ 157 mil , o feitorias"' foram levadas em
que d iz ser baixo para sua re· conta, não o terreno. (DV}

DlSÃOPAIJlO

ONDE FICA

Mais um passo para um polêmico empreendimento no
Baixo Augusta, na região central da capital paulista, sa ir
do papel foi dado com a for·
mali zação da venda de um
terreno com cerca de 25 mil
metros quadrados para as in·
corporadoras Setin e Cyrela.
Aoficialização da compra
na semana passada da área
na rua Augusra, entre as ruas
Marquês de Paranaguá e Ca io
Prado, foi confirmada à Fo·
lha por Antonio Setin, presi·
dente da Setin Incorporado·
ra e porta·voz do projeto.
Área que tem 10 mil m2 de área verde, tombada, deve receber duas a três torres de unidades residenciais e comerciais
Ele di z que o desenho ain·
da está em estudo e não é
)lOSSível adiantar uma versão
definitNa.
A ideia é erguer duas a três
torres, misturando diversos
Terreno de 25 mil m2 na
usos. possivelmente unidades
comerciais e hoteleiras, além
foi vendido para Setin
de residenciais, mas .. qualquer coisa d ita hoje Poderá
e
Cyrela;
comunidade
exige que
não ser realidade amanhã ...
O empresário afirma que
área
verde
seja
aberta
ao
público
Cyrela e Setin terão participações iguais no projeto e que
o investidor e ex-banqueiro
Armando Conde, que vendeu
com a prefeitura e a comu- Parque Augusta eda Samorcc poradoras.
a área, terá d ireito a uma pernidade, além d e arquitetos (Sociedade dos Amigos, Mo·
Setin disse em 2012 à Fo·
' ' O terreno
tem
muta. O valor do negócio não
e empresãri os.
radares e Empreendedores do lha que o projeto teria duas
10 mil m 2 de ârea
foi revelado.
"Sempre há pessoas com Bairro de Cerqueira César), torres, 82o/u de área aberta ao
verde, que é
"O terreno tem 10 mil mi
ânimo mais acirrado que, em que exigem um parque mu- público, um bulevar na rua
deárea verde que é tombada,
vez de conversar, discutem, nicipal lá.
Grava1aí ligando-o à praça
tombada e deve ser
que deve ser preservada.
Em agosto de 2008. a área Roosevelt e um parque admimas, se a maioria achar bom
prese
rvada.
Acho
Acho muito mais sensato que
e se estiver dentro da lei, é o foi declarada de utilidade pú- nistrado com verba privada.
muito mais sensato
seja aberta ao público, sem
que a geme pretende fazer." blica para a construção do
A condição era que a pre·
dinheiro da prefeitura, mas
parque, conforme decreto do feitura revogasse o decreto,
que seja a berta ao
DECRETO
do ponto de vista legal pode·
então prefeito Gilberto Kas· o que não aconteceu. O do·
público
ria ser particular."
O proje10 de um empreen- sab, o que impediu a forma- cumen10, porém, caducou
dimento no locaJ sofre forte lização da venda do terreno em agosto desce ano, sem que
De acordo com ele, o pro·
AltfONIO&lTlN
jero deverá ser discutido
oposiçãodogruJX>Aliadosdo de Conde para as duas incor- a admi nistração atual ou a
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anterior iniciassem a desapropriação.
O empresário ressalta que
o terreno havia sido negocia·
do há cerca de sete anos com
as incorporadoras e só agora,
com o fim do decreto, pôde
ser formalmenle vendido.
A Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente afirma q ue o
projeto não foi levado adianceem razãode falta deverbas
para a desapropriação.
Um novo decreto com o
mesmo fim só pode ser emitido um ano após o anterior
caducar - no caso, em agos·
co do próximo ano.
Oempresáriodizquedeverâ ter apoio ao projeto, jâ que,
segundo ele, não soaria bem
para a prefeitura gastar d i·
nheiro para fazer um parque
para uma "minicomunidade"
em vez de investir em "transporte e creches em lugaresca·
ren tes". ( DANIEL VASQUES}

