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PARECER Nº 1968/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0456/10.  
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria dos nobres Vereadores José Police Neto e 
Nabil Bonduki, regulamentando os instrumentos para o cumprimento da função 
social da propriedade urbana no município de São Paulo, especialmente o consórcio 
imobiliário de interesse social, previsto nos arts. 46 e seguintes da Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade e no art. 246 do Plano Diretor 
Estratégico.  
O projeto estabelece procedimento a ser adotado na hipótese da Prefeitura facultar 
ao proprietário de área prevista no Plano Diretor a possibilidade de optar, em 
substitutição ao pagamento de imposto predial progressivo, instituído nos termos 
da Lei nº 15.234, de 1º de julho de 2010, pela transferência do imóvel ao Poder 
Público, que promoverá seu aproveitamento mediante pagamento ao proprietário 
em unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.  
A iniciativa encontra respaldo legal para prosseguimento.  
A Constituição Federal, no § 4º do art. 182, prevê as formas pelas quais o Poder 
Público pode promover o adequado aproveitamento de áreas urbanas:  
“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 
seus habitantes.  
(...)  
§ 4º É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:  
I - parcelamento ou edificação compulsórios;  
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo  
no tempo;  
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e 
os juros legais.“ (grifado)  
Nesse diapasão, a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como 
Estatuto da Cidade, que em seu art. 5º assim dispôs:  
“Art. 5º. Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá 
determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os 
prazos para implementação da referida obrigação:  
§ 1º Considera-se subutilizado o imóvel:  
I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em 
legislação dele decorrente;  
II – (vetado)  
(...)  
Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma 
do "caput" do art. 5º desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 
5º do art. 5º desta Lei, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a 
majoração da alíquota pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos.  
(...)  
Art. 46. O Poder Público municipal poderá facultar ao proprietário de área atingida 
pela obrigação de que trata o "caput" do art. 5o desta Lei, a requerimento deste, o 



estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do 
aproveitamento do imóvel.  
§ 1o Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de 
urbanização ou edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder 
Público municipal seu imóvel e, após a realização das obras, recebe, como 
pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.  
§ 2o O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será 
correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras, observado o 
disposto no § 2o do art. 8o desta Lei.  
Art. 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a 
serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social.  
Art. 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, 
desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação 
específica nessa área, os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis 
públicos:  
I – terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se 
aplicando o disposto no inciso II do art. 134 do Código Civil;  
II – constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de 
financiamentos habitacionais."  
Conforme bem definiram Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz, in “Estatuto da 
Cidade” (Ed. Malheiros, 2002, 2ª edição, pág.88):  
“ Decorre do art. 182, § 4º, da Constituição Federal a possibilidade de o Poder 
Público Municipal exigir do proprietário de imóvel urbano o parcelamento, edificação 
ou utilização compulsórios de sua propriedade. A leitura da norma constitucional 
revela que as propriedades urbanas devem cumprir sua função social, somente 
atendida quando os imóveis urbanos são adequadamente aproveitados, na forma 
determinada pelo plano diretor e por lei municipal específica”.  
Com efeito, o art. 150 da Lei Orgânica do Município de São Paulo definiu:  
“Art. 150. O Plano Diretor é o instrumento global estratégico da política de 
desenvolvimento urbano e de orientação de todos os agentes públicos e privados 
que atuam na cidade.”  
Outrossim, a proposta vai ao encontro do que dispõe a Lei nº 13.430, de 13 de 
setembro de 2002 - Plano Diretor Estratégico, senão vejamos:  
"Art. 81 - São ações estratégicas da Política Habitacional:  
(...)  
VII - aplicar nas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, os instrumentos 
relativos à regularização fundiária e, quando couber, a concessão especial para fim 
de moradia, previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto 
da Cidade;  
Art. 171 - As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS são porções do território 
destinadas, prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e 
produção de Habitações de Interesse Social - HIS ou do Mercado Popular - HMP 
definidos nos incisos XIII e XIV do artigo 146 desta lei, incluindo a recuperação de 
imóveis degradados, a provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços 
públicos, serviço e comércio de caráter local, compreendendo:  
(...)  
II - ZEIS 2 - áreas com predominância de glebas ou terrenos não edificados ou 
subutilizados, conforme estabelecido nesta lei, adequados à urbanização, onde haja 
interesse público, expresso por meio desta lei, dos planos regionais ou de lei 
especifica, na promoção de Habitação de Interesse Social - HIS ou do Mercado 
Popular - HMP, incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, 
serviços e comércio de caráter local;  
III - ZEIS 3 - áreas com predominância de terrenos ou edificações subutilizados 
situados em áreas dotadas de infra-estrutura, serviços urbanos e oferta de 
empregos, ou que estejam recebendo investimentos desta natureza, onde haja 
interesse público, expresso por meio desta lei, dos planos regionais ou de lei 
especifica, em promover ou ampliar o uso por Habitação de Interesse Social - HIS 



ou do Mercado Popular - HMP, e melhorar as condições habitacionais da população 
moradora;  
Art. 174 - Aplicam-se nas ZEIS, de acordo com o interesse público, os instrumentos 
previstos nesta lei e na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da 
Cidade.  
Art. 246 - O Poder Executivo Municipal poderá receber por transferência imóveis 
que, a requerimento dos seus proprietários, lhe sejam oferecidos como forma de 
viabilização financeira do melhor aproveitamento do imóvel.  
§ 1º - A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do imóvel que receber por 
transferência nos termos deste artigo, direta ou indiretamente, mediante concessão 
urbanística ou outra forma de contratação.  
§ 2º - O proprietário que transferir seu imóvel para a Prefeitura nos termos deste 
artigo receberá, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas 
ou edificadas.  
§ 3º - O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será 
correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras.  
§ 4º - O valor real desta indenização deverá:  
I - refletir o valor da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, 
descontado o montante incorporado em função das obras realizadas, direta ou 
indiretamente, pelo Poder Público, na área onde o mesmo se localiza;  
II - excluir do seu cálculo expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 
compensatórios.  
§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se tanto aos imóveis sujeitos à obrigação legal 
de parcelar, edificar ou utilizar nos termos desta lei, quanto àqueles por ela não 
abrangidos, mas necessários à realização de intervenções urbanísticas previstas 
nesta lei."  
Assim, o instrumento que o presente projeto visa regulamentar nesta urbe 
encontra respaldo constitucional e infraconstitucional, por tratar-se de interesse 
predominantemente municipal, com previsão na Carta Magna, harmonizando-se, 
assim, com os termos dos incs. I e II, do art. 30.  
Outrossim, a iniciativa é comum, nos termos do art. 13 da LOM:  
“Art. 13. Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o 
especificado no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente:  
I – legislar sobre assuntos de interesse local  
(...)  
III - legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais 
e remissão de dívidas".  
A propositura encontra fundamento ainda no art. 37, "caput", da mesma L.O.M., 
segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão 
Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos.  
A matéria está sujeita ao quorum de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara 
para deliberação, na forma do art. 40, § 4º, inciso II, da LOM, devendo ser 
realizadas obrigatoriamente pelo menos 2 (duas) audiências públicas durante sua 
tramitação, nos termos do art. 41, incisos I e  V, da LOM, por tratar-se de matéria 
afeta ao Plano Diretor desta urbe e  tributária.  
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
No entanto, cumpre ressaltar a necessidade de apresentar um substitutivo, 
adequando a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, bem como a fim 
de efetuar as alterações abaixo justificadas.  
Com relação aos dispositivos que impõem prazos ao Poder Executivo, para a 
lavratura de escrituras e realização de planos, projetos e obras, constantes dos 
arts. 3º, § 2º; 4º, § 2º e parágrafo único; bem como à obrigação estatuída à 
Prefeitura para firmar parcerias com órgãos de outra esfera de governo, 
salientamos que houve a supressão ou modificação dos citados dispositivos, 
porquanto não é lícito a este Parlamento fixar prazo ou obrigar à prática de atos 
inseridos na função precípua de outro Poder sem ofensa ao princípio constitucional 



da independência e harmonia entre os Poderes. Salienta-se que a regulamentação 
poderá trazer tal especificidade se necessária à fiel aplicação do pretendido.  
Também houve a supressão do parágrafo único do art. 10, na medida em que cuida 
da aplicação da lei a imóveis pertencentes ao patrimônio público de outros entes 
federativos, hipótese que não se aplica, na medida em que nos termos do art. 150, 
inciso VI, da CF, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituir 
impostos sobre patrimônio uns dos outros, e a presente lei disciplina a possibilidade 
do Poder Público facultar ao proprietário do imóvel optar pelo consócio em 
substituição ao pagamento do IPTU progressivo.  
Ademais, tendo-se em vista que, nos termos do art. 46 do Estatuto da Cidade e 
246 do Plano Diretor, é à Prefeitura a quem compete promover o aproveitamento 
do imóvel , direta ou indiretamente, mediante concessão urbanística ou outra forma 
de contratação, bem como tendo-se em vista que segundo o art. 4º "caput" da 
propositura os planos e projetos de urbanização serão elaborados e aprovados 
pelos órgãos técnicos da Prefeitura, necessário excluir o § 3º, do art. 4º, por sua 
incompatibilidade.  
Cumpre notar que a disposição contida no art. 8º do projeto não pode prosperar, 
eis que visa instituir restrição à atividade legislativa seja por iniciativa do Poder 
Executivo, seja por membro do Parlamento, o que não se pode admitir, eis que 
norma do mesmo nível hierárquico pode revogar a anterior, conforme Lei de 
Introdução ao Código Civil que dispõe:  
Art. 2º (...)  
§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja 
com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 
anterior.  
A outorga da escritura pública obrigatoriamente à mulher, por seu turno, além de 
poder eventualmente não se configurar possível, não encontra respaldo quer na 
Constituição Federal quer na legislação federal, viola o princípio constitucional da 
isonomia, salientando- se que a Carta Magna é expressa, no caso de usucapião de 
área urbana, que o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao 
homem ou à mulher ou a ambos (art. 183), e a Lei Federal nº 11.977, de 7 de 
julho de 2009, quando trata da regularização fundiária de assentamentos urbanos, 
dispõe sobre a concessão do título preferencialmente à mulher (art. 58),  razão 
pela qual sugerimos a substituição do termo por preferencialmente.  
Por fim, é necessário deixar explícito que a proposta não objetiva restringir os 
casos de aplicação de consórcio imobiliário apenas às hipóteses de construção de 
HIS e HMP, eis que existem outros imóveis relacionados no art. 201 do Plano 
Diretor, que não constam do art. 10 da propositura, e nos quais ainda será 
facultado o institutito do consórcio imobiliário, não necessariamente vinculado à 
construção de HIS e HMP.  
  
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA  Nº  AO PROJETO DE LEI Nº 0456/10  
  
Regulamenta o Consórcio Imobiliário de interesse social previsto nos artigos 46, 47 
e 48 da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade e no artigo 
246 da Lei 13.430, de 13 de setembro de 2002 - Plano Diretor Estratégico, e dá 
outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Com o objetivo de cumprir a função social da propriedade, esta Lei 
regulamenta o Consórcio Imobiliário para urbanização ou edificação para fins de 
Habitação de Interesse Social - HIS, Habitação de Mercado Popular - HMP, 
Empreendimento de Habitação de Interesse Social - EHIS ou Empreendimento 
Habitacional de Mercado Popular - EHMP.  
Art. 2º A Prefeitura poderá facultar ao proprietário de área prevista no plano diretor 
para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado e delimitada no artigo 10 desta Lei, a 



requerimento deste, o estabelecimento de consórcio imobiliário, em substituição ao 
pagamento de imposto predial progressivo, nos termos do estabelecido pela Lei 
Municipal 15.234, de 1º de julho de 2.010.  
Art. 3º Ocorrendo requerimento do proprietário, este doará o imóvel com encargo, 
nos termos do que estabelecem os artigos 122 e 538 do Código Civil, à Prefeitura, 
através de escritura pública a ser registrada na circunscrição imobiliária 
correspondente, sendo todos os custos decorrentes ônus do Município.  
§ 1º Constará obrigatoriamente da escritura pública:  
I - como encargo, a obrigação da Prefeitura utilizar o imóvel doado unicamente 
para urbanização ou edificação para Habitação de Interesse Social - HIS, Habitação 
de Mercado Popular - HMP, Empreendimento de Habitação de Interesse Social - 
EHIS ou Empreendimento Habitacional de Mercado Popular - EHMP, na 
conformidade com os programas e projetos a serem elaborados pela Prefeitura, 
registrado na circunscrição imobiliária correspondente;  
II - como cláusula penal, na hipótese de não cumprimento do encargo no prazo 
previsto no parágrafo único do artigo 5º desta Lei, a Prefeitura transferirá a 
propriedade do imóvel ao doador, respeitada a regra do artigo 413 do Código Civil.  
§ 2º A formalização, mediante escritura pública, da doação com encargo de que 
trata este artigo, ocorrerá após o requerimento do proprietário.  
§ 3º A dívida de Imposto Territorial e Predial, caso exista, não será impeditiva para 
efetivar a doação com encargo, sendo o pagamento obrigatório, podendo o devedor 
aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado - PPI, aplicando as regras legais à 
dívida consolidada até a data da efetiva doação com encargos do imóvel ao 
Município.  
Art. 4º Os planos e projetos de urbanização ou edificação para fins de Habitação de 
Interesse Social - HIS, Habitação de Mercado Popular - HMP, Empreendimento de 
Habitação de Interesse Social - EHIS ou Empreendimento Habitacional de Mercado 
Popular - EHMP serão elaborados e aprovados pelos órgãos técnicos da Prefeitura.  
§ 1º Os plano e projetos de que trata o "caput" deste artigo, elaborados 
respeitando-se as normas e posturas Municipais, bem como o disposto na legislação 
estadual e federal, antes de serem executados, deverão ser registrados na 
circunscrição imobiliária correspondente.  
§ 2º A Prefeitura deverá obrigatoriamente elaborar, aprovar e registrar os planos e 
projetos de que trata o "caput" deste artigo após o fiel cumprimento do disposto no 
§ 2º do artigo 3º desta Lei.  
Art. 5º A Prefeitura somente poderá promover o aproveitamento do imóvel 
diretamente, podendo contratar empresas para execução das obras mediante 
licitação.  
Parágrafo único. As obras previstas nos planos e projetos deverão obrigatoriamente 
ser concluídas após o registro mencionado no § 2º do artigo 4º desta Lei.  
Art. 6º Nos casos de planos e projetos de edificação de interesse social de que trata 
esta lei, os imóveis incorporados ao patrimônio publico Municipal serão transferidos 
à população de baixa renda, tendo os contratos de concessão de direito real de uso 
as seguintes características:  
I - caráter de escritura pública, para todos os fins e direitos, não se aplicando o 
artigo 215 do Código Civil, devendo ser registrado conforme artigo 167, inciso I, 
item 40, da Lei Federal 6.015, de 31 de dezembro de 1973;  
II - constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de 
financiamentos habitacionais;  
III - a concessão de direito real de uso será conferida preferencialmente à mulher.  
Art. 7º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será 
correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras, observado o 
seguinte:  
I - refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado 
em função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza 
após a execução dos planos de urbanização ou edificação;  



II - não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 
compensatórios.  
§1º Caso o proprietário promova a venda de suas unidades com valor acima de 
vinte por cento (20%) do valor venal, o imóvel deixará de ser qualificado de 
interesse social.  
§2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o imóvel perderá os privilégios fiscais 
previstos no artigo 9º desta Lei.  
§ 3º Será deduzido do valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao 
proprietário o valor da dívida do imposto predial e territorial, na hipótese de 
inadimplência em face do contido no § 3º do artigo 3º desta Lei.  
Art. 8º Os imóveis referidos no art. 2º desta Lei, isentos do pagamento de imposto 
predial e territorial, anistiados ou que estejam recebendo benefícios fiscais, 
perderão esses privilégios a partir da declaração, pela Prefeitura, de que se 
encontram nas condições previstas nesta Lei.  
Parágrafo único. Os instrumentos de promoção do adequado aproveitamento de 
imóveis, nos termos desta Lei, aplicam-se, inclusive, aqueles que não possuem os 
privilégios fiscais mencionados no "caput" deste artigo.  
Art. 9º Efetivado o aproveitamento nos termos desta Lei, o valor do imposto predial 
e territorial a ser atribuído ao imóvel terá valor inferior, em decorrência do 
interesse social, mediante lei especifica.  
Art. 10. Ficam estabelecidos inicialmente, para aplicação das regras estabelecidas 
por esta Lei, os seguintes perímetros:  
I - ZEIS-2 e ZEIS-3 delimitados nos mapas 04 descritos nos correspondentes 
quadros 4, constantes dos 31 Livros dos Planos Regionais Estratégicos das 
Subprefeituras, anexos da Parte II da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004;  
II - Operação Urbana Centro constante da Lei Municipal nº 12.349, de 6 de junho 
de 1997, excluído o perímetro de que trata a Lei Municipal nº 14.918, de 7 de maio 
de 2009.  
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a partir da data da sua publicação.  
Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei serão suportadas pelas 
dotações orçamentárias próprias.  
Art. 13. 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 
14/12/2011  
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