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PARECER Nº 682/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 40/2010.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, que 
autoriza o Poder Executivo a declarar de Interesse Social para desapropriação 
imóveis particulares situados em Distritos das Subprefeituras da Sé, Mooca, Penha, 
Lapa, Ipiranga, Pinheiros e Santo Amaro, para a implantação de Programa 
Habitacional.  
Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação, consoante será demonstrado.  
A declaração de interesse social, para fins de desapropriação encontra fundamento 
na Lei Federal nº 4.132/62, que define os casos de desapropriação por interesse 
social e dispõe sobre sua aplicação. Mencione-se que a referida Lei prevê em seu 
texto, no art. 5º, a aplicação subsidiária das normas que regulam a desapropriação 
por utilidade pública, sendo que o Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1941, regulador da matéria, expressamente dispõe sobre a competência do Poder 
Legislativo para o tema, verbis:  
“Art. 8º O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, 
cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua 
efetivação.”  
A propositura apresenta, ainda, a finalidade a ser dada aos imóveis declarados de 
interesse social, qual seja, a implantação de Programa Habitacional na cidade de 
São Paulo, finalidade esta expressamente contemplada pela referida Lei nº 
4.132/62, consoante se verifica pelos artigos abaixo reproduzidos:  
“Art. 1º A desapropriação por interesse social será decretada para promover a justa 
distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar social, na forma 
do art. 147 da Constituição Federal.  
Art. 2º Considera-se de interesse social:  
...  
V - a construção de casa populares;”  
A propositura encontra-se amparada, ainda, nos artigos 13, inciso I e 37, "caput", 
da Lei Orgânica do Município de São Paulo, que estabelecem, respectivamente, a 
competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e a 
inclusão da consequente iniciativa das leis a qualquer membro ou Comissão 
Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.  
Em vista do exposto, somos PELA LEGALIDADE, nos termos do Substitutivo que 
segue, em atenção ao requerimento formulado pelo próprio autor da propositura às 
fls. 43/44:  
SUBSTITUTIVO Nº    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0040/10.  
Declara de interesse social para desapropriação imóveis particulares situados em 
Distritos das Subprefeituras da Sé, Mooca, Penha, Lapa, Ipiranga, Pinheiros e Santo 
Amaro, para a implantação de Programa Habitacional, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Ficam declarados de interesse social para desapropriação, todos os imóveis 
particulares vazios, abandonados, com débitos tributários com o Município ou que 
não estejam cumprindo a função social da propriedade, conforme previsto na 
vigente Constituição Federal e no Estatuto das Cidades, Lei Federal 10.257/01 e 
demais legislação aplicável, para a implantação de Programa Habitacional na cidade 
de São Paulo.  



Art. 2º Os imóveis a serem desapropriados para a implantação de Programa 
Habitacional pelo Executivo são aqueles que, enquadrando-se numa das condições 
previstas no artigo 1º desta lei, estejam localizados na Subprefeitura da Sé, nos 
Distritos da República, Sé, Bela Vista, Cambuci, Liberdade, Consolação,  Santa 
Cecília e Bom Retiro; Subprefeitura da Mooca, nos Distritos do Brás, Água Rasa, 
Mooca, Pari, Belém e Tatuapé; Subprefeitura da Penha, no Distrito da Penha; 
Subprefeitura da Lapa, nos Distritos da Lapa, Barra Funda, Vila Leopoldina; 
Subprefeitura de Ipiranga, Distrito de Ipiranga; Subprefeitura de Pinheiros, no 
Distrito de Pinheiros; Subprefeitura de Santo Amaro, no Distrito de Santo Amaro.  
Art. 3º O Programa Habitacional a ser implantado nos imóveis objetos desta Lei, 
deverá ser constituído por unidades habitacionais de interesse social e popular, 
visando atender as necessidades da população desse segmento socioeconômico na 
cidade.  
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de sua publicação.  
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 6º 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 
08/05/2013.  
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