
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE DIREITO 

URBANÍSTICO DA OABSP: 

Período 2013 / 2014 

1).     Reuniões Ordinárias. 

Em 2013: 08 reuniões                 Em 2014: 05 reuniões 

Temas: dentre outros, seguros na atividade imobiliária; invasões de 

imóveis particulares e públicos e a necessidade de se garantir o remédio 

jurídico da respectiva reintegração de posse; análise de decisões judiciais e 

das ações civis públicas tratando de (a). prazo de tolerância para entrega de 

imóveis; (b). percentual de restituição de valores pagos nas hipóteses de 

rescisão contratual de compromisso de venda e compra; (c). pagamento de 

corretagem pelo adquirente; (d). cobrança indevida da denominada taxa 

“SATI”; Alteração da Planta Genérica de Valores (aumento do IPTU de 

2014 em SP);  Alteração dos valores venais de referência (aumento do ITBI 

em 2014); Revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo; A figura do 

Condomínio de Lotes e Análise da Medida Provisória 656/14 que trata da 

concentração de atos na matrícula. 

2).     Palestras e Eventos 

a). Palestra com o ex-Secretário Municipal da Habitação, Engenheiro 

Ricardo Pereira Leite e sua equipe; tratando do projeto de lei de revisão do 

Plano Diretor da Cidade de São Paulo. 

b). Evento “Revisão do Plano Diretor da Cidade de São Paulo”, realizado 

em 28/11/2013 em parceria com a AABIC – Associação dos 

Administradores de Bens Imóveis e Condomínio e o IASP – Instituto dos 

Advogados de São Paulo, tendo como expositor, o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, Sr. Fernando Mello Franco. 



 
c). Apoio ao “III Congresso Internacional do Instituto Brasileiro de Direito 

da Construção”, com o tema “O Mercado da Construção e Infraestrutura 

em tempos de incertezas”, realizado nos dias 09 e 10 de outubro de 2014, 

em Curitiba-PR, onde proferimos palestra sobre “Ocupações Urbanas e o 

Programa Nacional de Habitação”. 

d). Participação no ENACON – SECOVI, onde proferimos, em 13 de 

outubro de 2014, palestra sobre a “Responsabilidade das administradoras 

de condomínios”. 

  

3).     Reuniões externas:  

a). Mantivemos reuniões com os Vereadores Andrea Matarazzo (Presidente 

da Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal de São Paulo); Nabil 

Bonduki (relator do projeto de revisão do Plano Diretor Estratégico da 

Cidade de São Paulo); Ricardo Young; José Police Neto e Toninho Paiva, 

para tratar da revisão do Plano Diretor Estratégico. 

b). Audiências Públicas: participamos de duas audiências públicas tratando 

da revisão do Plano Diretor Estratégico. 

c). Conselho Municipal da Habitação: participação nas 07 reuniões 

ordinárias do Conselho Municipal de Habitação e de 03 reuniões do grupo 

de trabalho que trata da revisão do plano municipal de habitação. 

d). Participação na reunião da Comissão de Direito Urbanístico da OAB – 

Conselho Federal, dia 28 de agosto de 2014. 

É a síntese dos trabalhos realizados em 2013 e 2014. 
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Marcelo Manhães de Almeida 

Comissão de Direito Urbanístico da OABSP 

Presidente 

 


