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PARECER Nº  1439/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 343/10. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa alterar 
a Lei nº 9.413, de 30 de dezembro de 1981, que dispõe sobre o parcelamento do solo 
no Município de São Paulo de forma a somente permitir o remembramento de lotes 
cuja soma total das áreas dos lotes envolvidos não ultrapasse 500m² (quinhentos 
metros quadrados). 
Consoante se depreende da justificativa, o objetivo da propositura é harmonizar a 
realidade do crescimento demográfico no Município com a necessidade de estruturação 
e ordenação para tanto, a fim de evitar impactos ambientais intoleráveis, como é o 
caso das erosões e da destruição de lençóis freáticos, bem como evitar o caos no 
trânsito e a desestruturação do comércio tradicional e das culturas locais de 
convivência social. 
Tendo em vista que a propositura institui medida de grande repercussão no uso e 
ocupação do solo, esta Comissão solicitou o envio de ofício ao Executivo contendo 
pedido de informações acerca da conformação da propositura com as diretrizes do 
Plano Diretor Estratégico e com a Lei de Uso e Ocupação do Solo. 
Com base nas informações prestadas pelo Executivo às fls. 32/47, a propositura não 
reúne condições para prosseguir em tramitação porque institui uma severa limitação 
ao remembramento de lotes sem, contudo, compatibilizá-la ao Plano Diretor 
Estratégico. 
Segundo o art. 182, caput e § 1º da Carta Magna, a política de desenvolvimento 
urbano é executada pelo Poder Público Municipal em conformidade com diretrizes 
gerais fixadas em lei, sendo o Plano Diretor o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana. 
Nesse sentido é a lição de Paulo José Villela Lomar (Estatuto da Cidade, Malheiros 
Editores, pág. 257/258): 
“Entretanto, o plano diretor, segundo a Constituição Federal (art. 182), é o mais 
importante instrumento destinado à ordenação do pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade, pois ela própria o qualifica como o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana, incumbido de estabelecer as exigências 
fundamentais de ordenação da cidade, que deverão expressar  os requisitos a serem 
atendidos para o cumprimento da função social da propriedade urbana. Além disto, a 
própria Constituição Federal o chama de “plano diretor”. Ora, isto não ocorreu por 
acaso ou lapso do legislador constituinte. Esta qualificação acarreta conseqüências 
jurídicas, pois não se presume a existência de palavras inúteis no texto constitucional, 
a principal lei do país. “Diretor”, como adjetivo, denota “o que dirige”, “diretivo”. 
Portanto, o plano diretor a que se refere a Carta de 1988 é aquele cujo conteúdo dirige 
a elaboração dos demais planos e projetos urbanos, bem como as ações 
governamentais, obras públicas e particulares e demais intervenções concretas que se 
realizem na cidade”. 
Dessa forma, a limitação que se pretende criar precisaria encontrar compatibilidade 
com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor Estratégico o que, segundo 
informações prestadas pelo Executivo, não ocorre no presente caso. 
Com efeito, segundo informações prestadas pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano a esta Comissão, o estabelecimento indiscriminado de 500m² 
(quinhentos metros quadrados) para a dimensão máxima do lote remembrado para 
todo o Município implicará numa limitação tão grande que acabará por inviabilizar a 



implantação de conjuntos residenciais verticais, principalmente os voltados para 
Habitação de Interesse Social – HIS e do Mercado Popular – HMP. 
In verbis: 
“Resta claro, pois, que o Projeto de Lei nº 343/10, no que atine ao regime jurídico que 
rege as “HIS” e “HMP”, lhe é incompatível, tornando dispositivos legais que buscam 
garantir o direito de habitação da população de baixa renda inaplicáveis sempre que 
necessário prévio remembramento de lotes para sua implantação. 
Ao restringir o remembramento de tal forma, o Projeto de Lei proposto resta não só 
por impedir a verticalização da cidade, objetivo da proposta segundo a respectiva 
justificativa, como também inviabiliza a construção de projetos de Habitação de 
Interesse Social e Mercado Popular, em flagrante afronta aos citados dispositivos do 
Plano Diretor Estratégico e Lei de Uso e Ocupação do Solo”. (fls. 41/42 – grifos 
nossos). 
Dessa forma, segundo informações prestadas pelo Executivo, a limitação de 
remembramento de lotes que se pretende instituir inviabilizará a construção de HIS e 
HMP no Município, fato que não se coaduna com as próprias diretrizes do PDE para a 
Política Municipal de Habitação. Senão, vejamos: 
Art. 79. São objetivos da política de habitação do Município: 
I - assegurar o direito à moradia digna como direito social, conforme definido no artigo 
6º da Constituição da República; 
... 
III - articular a política de habitação de interesse social com as políticas sociais, para 
promover a inclusão social das famílias beneficiadas; 
... 
V - promover a melhoria das habitações existentes das famílias de baixa renda e 
viabilizar a produção de Habitação de Interesse Social - HIS, definida no inciso XIII do 
artigo 146 desta lei, de forma a reverter a atual tendência de periferização e ocupação 
dos espaços inadequados pela população de baixa renda; 
VI - estimular a produção de Habitação de Mercado Popular - HMP, definida no inciso 
XIV do artigo 146 desta lei; 
... 
VIII - promover o uso habitacional nas áreas consolidadas e dotadas de infra-
estrutura, utilizando, quando necessário, os instrumentos previstos na lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade; 
X - criar condições para a participação da iniciativa privada na produção de Habitação 
de Interesse Social - HIS e habitação  de renda média baixa, aqui denominada 
Habitação do Mercado Popular - HMP, especialmente na área central e nos espaços 
vazios da Cidade; 
... 
XIV - garantir o acesso e a permanência das famílias de baixa renda às linhas de 
financiamento público de Habitação de Interesse Social. 
Mas não é só. 
Cumpre observar ainda que o Executivo também informou, acerca das Operações 
Urbanas Consorciadas, que “o estabelecimento de 500m² (quinhentos metros 
quadrados) para a dimensão máxima do lote remembrado para todo o Município 
implicará também em restrições às diretrizes de remembramento do lote das 
Operações Urbanas Consorciadas em vigor, Água Espraiada e Faria Lima” (fls. 35). 
Isso se dará porque, nos termos do art. 229 do PDE, cada Operação Urbana 
Consorciada deverá ser aprovada por lei específica que conterá também programa de 
solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da 
necessidade de remover os moradores de favelas e cortiços (art. 229, VI, do PDE). 



Por fim, sobre a decorrente inviabilização da construção de HIS e HMP que a 
propositura acarretará, cumpre ainda registrar o que dispõem os arts. 76 e 77 do 
Plano Diretor Estratégico: 
Art. 76. São objetivos da Política de Urbanização e Uso do Solo: 
(...) 
II - estimular o crescimento da Cidade na área já urbanizada, dotada de serviços, 
infraestrutura e equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da capacidade 
instalada e reduzir os seus custos; 
(...) 
XII - evitar a expulsão de moradores de baixa renda das áreas consolidadas da Cidade, 
providas de serviços e infra-estrutura urbana; 
Art. 77. São diretrizes para a Política de Urbanização e Uso do Solo: 
(...) 
III - a promoção de adensamento construtivo e populacional em áreas de urbanização 
em desenvolvimento com capacidade de suporte da infra-estrutura instalada; 
Dessa forma, ao simplesmente proibir o remembramento de lotes cuja soma total das 
áreas dos lotes envolvidos ultrapasse 500 m2, o projeto possui contornos que 
extrapolam os de uma simples alteração pontual do Plano Diretor, implicando numa 
análise global do Plano Diretor e na sistematização de diversos dispositivos, o que não 
se deu. 
Nesse sentido, ou seja, asseverando o entendimento de que leis pontuais não podem 
dispor em sentido contrário às diretrizes ventiladas pelo Plano Diretor Estratégico, é a 
lição de Jacintho Arruda Câmara (ob. Cit. Pág. 333) que reproduzimos: 
“Não é possível – sob pena de violar o princípio da razoabilidade – que se introduza 
alteração pontual num plano diretor que destoe por completo de sua diretriz assumida 
genericamente. Seria o caso, por exemplo, de regra específica que venha a criar um 
altíssimo coeficiente de aproveitamento básico em toda a zona urbana de um dado 
Município, sem fazer qualquer ressalva às áreas de proteção ambiental expressamente 
protegidas pelo plano. A alteração, numa hipótese como essa, somente poderia ser 
operada num contexto mais amplo, em que houvesse a compatibilização da mudança a 
ser feita  (aumento do coeficiente de aproveitamento básico) com outras diretrizes 
assumidas no plano diretor original (a de demarcar, por exemplo, áreas de proteção 
ambiental).” 
Pelo exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 
do Regimento Interno. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 05/09/2012. 
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