
Sobre a área onde está implantado o Complexo, sua propriedade, a 

obrigatoriedade de destinação à atividade esportiva e a lei estadual 

da concessão 

 

A área onde está implantado o Complexo é de domínio público municipal, parcela de 

área maior, antigamente denominada Invernada dos Bombeiros, que na década de 

1940 foi doada pelo Estado ao Município de São Paulo, através do Decreto-Lei 

Estadual nº 13.291/1943, que autorizou sua transferência. 

 

Por meio de Escritura de Cessão e Transferência lavrada no 5º Tabelião de Notas da 

Capital, em 07/06/1943, e objeto da Transcrição nº 35.293 do 1º Registro de Imóveis 

(RI), a Fazenda do Estado de São Paulo, autorizada pelo Decreto-lei 13.291 de 

1943, transferiu ao Município área de 248.240,00m², destacada de área maior de 

1.457.711,00m², adquirida do Banco Real de Crédito do Estado de São Paulo em 1905, 

conforme Transcrição nº 40.140 do 1º RI.  

 

Da área transferida ao Município foi expressamente reservada ao Estado (OBS: 

a área era do Estado e ele reservou pra si quando da doação da área 

maior ao Municipio), nos termos do artigo 2º, inciso III, parágrafo 1º do Decreto-lei 

13.291/43, uma área originalmente com 105.340,00m², destinada à instalação de 

equipamento esportivo da então Diretoria de Esportes, o que foi cumprido com a 

instalação do Complexo CVG: 
 

Decreto-lei 13.291/43 

“Artigo 2º - As áreas acima descritas receberão os seguintes destinos: 

(...) 

III - a Indicada na alínea "c", a completar o parque de Ibirapuera e 

proporcionar ambiente arquitetônico o paisagístico ao monumento das 

Bandeiras; assim como a estabelecer ligação do parque com a avenida 

Brasil. 

§ 1.° - Da área referida na alínea III, supra, será reservada para a 

instalação escolar e esportiva da Diretoria de Esportes, uma fração, sita 

na sua extremidade superior , medindo 105.340 m2 (cento o cinco mil 

trezentos o quarenta metros quadrados), podendo o Estado construir e 

fazer funcionar na mesma a citada instalação, sem outra restrição que 

a de manter o aspecto do parque e apresentar seus projetos à 

aprovação arquitetônica e paisagística da Prefeitura para 

harmonização do conjunto.” (grifos nossos) 

 

A Lei 17.099, de 27 de junho de 2019, considerou, para o Complexo Constâncio Vaz 

Guimarães, a área indicada no ato normativo supracitado e reproduzida na escritura de 

alienação lavrada com o Município. 



 

Sabe-se, no entanto, que foram promovidas supressões de área em razão: (i) da 

implantação de viário pelo Município, em extensão de 8.634,00m² e, (ii) segundo 

apurado administrativamente, de ocupação pelo Exército, com dimensão de 

2.363,00m². 

 

 
Figura 1: Estudo sobre o desmembramento territorial da antiga invernada para os 

animais do corpo de bombeiros. 

Fonte: Relatório desenvolvido pela Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria do Patrimônio, 

Volume II da Pasta Especial “PE 998”, 2019. 

 

Vale citar ainda que existe Certidão expedida pelo Departamento Patrimonial da 

Procuradoria Geral do Município em 14 de abril de 2003, conforme Processo 

Administrativo nº 2003-0.068.953-1, que atesta que área reservada ao Estado, 

fisicamente individualizada, corresponde a 91.870,00m², parte da área maior de 

248.240,00m². A fim de confirmar tal informação, foi realizado em 2019 levantamento 

planialtimétrico perimetral, que apurou área real atual para o terreno de 91.861,34m². 

 

Assim, o Decreto-Lei de 1943 determina a destinação do imóvel para atividades 

esportivas, enquanto a lei estadual da concessão, traz obrigações não só atreladas à 

instalação de usos de eventos esportivos, mas também culturais e de lazer, visando à 

saúde e bem-estar da população.  

 

Nos artigos 3º e 4º da lei 17.099/2019 estão expressas as finalidades da concessão: 

de construção, instalação, manutenção e exploração de uma arena multiuso para 

abrigar eventos esportivos e culturais, bem como, da destinação de espaços de 



fruição gratuita para a realização de atividades esportivas voltadas à saúde, ao 

bem-estar e ao lazer da população. Para além destas exigências, o concessionário 

vencedor está autorizado a instalar atividades complementares, bem como a explorar 

serviços associados, possibilitando a geração de receitas acessórias que contribuirão 

para a viabilidade do empreendimento: 

 

Lei Nº 17.099/2019 
 

Artigo 3º - A concessão de uso será precedida de procedimento licitatório, 
na modalidade concorrência, e terá por finalidade a construção, 
instalação, manutenção e exploração de uma arena multiuso, bem 
como a construção, reforma, modernização, instalação, manutenção e 
exploração de outros equipamentos no local. 
 

§ 1º - A concessionária poderá realizar outras intervenções no imóvel 
e explorar as atividades decorrentes, bem como explorar os serviços 
associados. 
 

§ 2º - Em qualquer caso, a concessionária deverá observar a legislação 
incidente, inclusive, no que se refere ao parcelamento, uso e ocupação do 
solo. 
 
Artigo 4º - O edital de licitação e o contrato de concessão de uso de que 
trata o artigo 3º desta lei, deverão conter cláusulas que estipulem: 
 

I - a efetiva utilização do imóvel para os fins a que se destina, 
considerada obrigatória a realização de eventos culturais e atividades 
esportivas, voltadas à saúde, ao bem-estar e ao lazer da população; 
 

II - a alocação da obrigação de prover instalações adequadas para 
residência dos atletas vinculados aos programas de formação e 
treinamento; 
 

III - a disponibilização de equipamentos esportivos adequados ao 
treinamento de atletas e sua formação, preferencialmente no mesmo local 
onde venham a residir; 
 
IV - as seguintes obrigações da concessionária: 
 
a) instalação de nova arena multiuso para realização de eventos 
compatíveis com a natureza do empreendimento, tais como esportivos, 
musicais, culturais e religiosos; 
 
b) destinação de espaços para realização de atividades esportivas, de 
fruição gratuita, voltadas à saúde, ao bem-estar e ao lazer da população; 

 

Assim, a Lei 17.099/2019 tem por finalidade a construção, instalação, manutenção 

e exploração de uma arena multiuso, bem como a construção, reforma, 

modernização, instalação, manutenção e exploração de outros equipamentos no 

local. Referida lei também estabelece, em seu art. 4°, uma série de obrigações para 

o Governo do Estado e para o concessionário, como forma de manter a destinação 

esportiva e cultural do equipamento, promovendo assim, não somente o resgate, 

como também a ampliação do seu valor para a cidade e para a população. 



 

Como um dos requisitos primordiais, impõe-se a “instalação de nova arena multiuso 

para realização de eventos compatíveis com a natureza do empreendimento (...)”, 

contando com instalações modernas e confortáveis para o público em geral e usuários, 

com acessos adequadamente dimensionados.  

 

Como outro item obrigatório, a Lei 17.099/2019 determina “a destinação de espaços 

para a realização de atividades esportivas, de fruição gratuita, voltadas à saúde, ao 

bem-estar e ao lazer da população”. Vale ressaltar que atualmente o espaço do 

Complexo não é um espaço de fruição pública, bem como não é utilizado para a prática 

esportiva e lazer da população em geral, mas um equipamento esportivo e de lazer que 

atende a uma parcela extremamente reduzida dos cidadãos. 

 

Além das instalações obrigatórias citadas, há a previsão de inserção de atividades 

acessórias que visam promover a qualificação e integração com a região envoltória, a 

qual se beneficiará com o incremento e diversidade de usos na região e com soluções 

qualificadoras da ocupação do Complexo.  

 

Esses modelos de empreendimento, inseridos no tecido urbano, vêm se consolidando 

mundialmente como polos de entretenimento e atração turística bem sucedidos, no 

sentido da revitalização de territórios urbanos importantes ao redor do mundo. A 

existência de um equipamento desse padrão na cidade incrementará seu potencial 

turístico e de negócios através da reinserção da cidade na agenda nacional e 

internacional de eventos. Ao mesmo tempo, será ofertada à população, local e regional, 

um espaço de lazer, esporte, entretenimento e cultura, moderno e atento às novas 

demandas urbanas, econômicas e às questões de mobilidade, às questões ambientais 

e às condições de incomodidade do entorno. 

 

A Lei Estadual 17.099/2019 veio, por conseguinte, para disciplinar a concessão de uso 

do Complexo CVG, objetivando sua renovação, por meio da exploração de atividades 

esportivas e culturais por um período de 35 anos, de modo a transformá-lo em um 

moderno Centro Esportivo, Cultural e de Lazer, apto a sediar competições e eventos 

nacionais e internacionais de primeira categoria. 

 

A Lei estadual de concessão de uso da área do Complexo, com intuito de não causar 

prejuízo à prática esportiva e à saúde dos atletas e, ao mesmo tempo, visando oferecer 

condições adequadas e qualificadas, prevê que o Governo do Estado deverá 

providenciar para estes atletas equipamentos adequados ao seu treinamento. Para 

assegurar a continuidade de tais serviços nas condições requeridas, estão sendo 

realizadas intervenções em equipamentos desportivos estaduais.  

 

Vale esclarecer que a opção pela modalidade de concessão de uso disposta na Lei 

17.099/2019, considerada pelo Governo do Estado a mais adequada para o caso, não 

deve ser confundida com a modalidade de privatização. Enquanto a privatização 



consiste na venda da propriedade para a iniciativa privada, a concessão de uso 

pressupõe a manutenção da propriedade com o Poder Público, com a concomitante 

delegação, por tempo determinado, da operação do equipamento a um ente privado, 

permitindo ao ente público receber investimentos privados para a requalificação e 

modernização das suas instalações, como contrapartida pela exploração de seus 

serviços e utilidades, revertendo os bens ao Poder Concedente, ao final do período 

de concessão.  

 

Deste modo, durante o prazo de concessão de uso, as instalações do Complexo 

poderão ser geridas com eficiência, transparência, prestação de contas e economia de 

recursos, já que os gastos necessários para a sua reforma, manutenção e operação 

deverão ser assumidos pelo concessionário, desonerando assim, os cofres públicos. 

 

 

 

 


