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JUSTIFICATIVA - PDL 0098/2017 
O presente PDL visa sustar o decreto municipal nº 57.959 de 1º de novembro de 2017, 

do Prefeito do Município de São Paulo, que criou a Secretaria da Casa Civil ferindo a 
Constituição Estadual de São Paulo. É que o prefeito deveria ter enviado à esta Casa, projeto 
de lei tratando do tema, permitindo que os parlamentares municipais apreciassem a criação ou 
não do órgão. 

Ao optar por criar um novo órgão - Casa Civil - por meio de decreto, o prefeito incorreu 
em inconstitucionalidade e alijou completamente o Poder Legislativo do dever legal que possui, 
por força de norma Constitucional, de analisar matérias atinentes a criação de órgãos. 

O Prefeito optou por eleger a forma inadequada para fazer a alteração normativa na 
estrutura organizacional da Administração Direta, valendo-se de um mero decreto, quando a 
forma prescrita para tanto seria um projeto de lei, que deveria ser enviado à Câmara Municipal 
para que os representantes do povo no Parlamento, executassem seu mister. 

É o que se depreende da leitura do Decreto Municipal nº 57.959, de 1º de novembro de 
2017, publicado no Diário Oficial da Cidade no último dia 02, com a ementa: "Institui a Casa 
Civil no Gabinete do Prefeito reorganiza a Secretaria do Governo Municipal, bem como altera a 
denominação e a lotação dos cargos de provimento em comissão que especifica. 

Ocorre que, apesar da ementa do viciado Decreto mencionar que se trata de 
reorganização da administração, não é o que se extrai da leitura do texto, que vai muito além, 
pois criou um novo órgão com a denominação de Casa Civil, à ele conferiu atribuições, 
estrutura organizacional, transferência de unidades com seus bens patrimoniais, serviços, 
contratos, acervo, recursos orçamentários e financeiros, pessoal e cargos de provimento em 
comissão. 

Vale destacar que o expediente ora utilizado pelo Prefeito João Dória é o mesmo 
adotado no início do corrente ano, onde o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou 
Ação Direta de Inconstitucionalidade porque o alcaide promoveu profunda reforma 
administrativa, por meio do Decreto Municipal n.º 57.576/2017. Na ocasião o prefeito colocou 
por terra a Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013, que dispõe sobre a criação das Secretarias 
Municipais de Promoção da Igualdade Racial (SMPIR), de Relações Governamentais (SMRG), 
de Licenciamento (SEL), de Políticas para as Mulheres (SMPM), bem como da Controladoria 
Geral do Município (CGM) e da Subprefeitura de Sapopemba (SP-SB), reorganiza a 
Coordenadoria de Inclusão Digital, da Secretaria Municipal de Serviços, e as Secretarias 
Municipais de Desenvolvimento Urbano (SMDU), de Habitação (SEHAB), de Relações 
Internacionais e Federativas (SMRIF), de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). 

Como se sabe, o decreto, como regra, é o instrumento utilizado para regular lei 
existente, não podendo criar ou extinguir direitos, havendo exceção no ordenamento jurídico 
brasileiro aos chamados decretos autônomos, que podem ser utilizados pelo chefe do Poder 
Executivo, porém de forma muito limitada. 

Os decretos autônomos são aqueles que prescindem da lei como fundamento de sua 
existência, estando escorados diretamente no texto constitucional. Há, contudo, que frisar que 
este instrumento deve ser utilizado não como regra, mas nos estritos limites impostos pela 
própria Carta Maior. 



Em hipótese alguma poderia o decreto que ora se questiona entrar no mundo jurídico 
porque dele se verifica, a criação de um novo órgão, o que de fato é a proposta do Prefeito, o 
que é vedado. 

O artigo 61 da Constituição Federal é taxativo ao dispor a vedação que ora 
Ievantamos. Vale a pena a transcrição do dispositivo, que embora faça referência em seu texto 
ao Presidente da República, em razão do princípio da simetria aplica-se ao Prefeito no âmbito 
do Município: 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 
Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao 
Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

(...) 

II - disponham sobre: 

(...) 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública observado o 
disposto no art. 84 VI 

Como se vê do artigo supracitado, não há duvida que criação ou extinção de órgãos 
somente ocorre por meio de lei, e NUNCA via decreto. 

É bem verdade que a alínea "e" do artigo 61, traz uma exceção, fazendo referência ao 
artigo 84, VI, que são os chamados decretos autônomos, já mencionados nesta representação 
anteriormente, Vale a transcrição do artigo: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

(...) 

VI Dispor mediante decreto sobre: 

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. 

Ocorre, que não se vislumbra, em nenhuma hipótese, a possibilidade do manejo dos 
decretos autônomos, porque, efetivamente, o atacado decreto, está de maneira indubitável 
criando novo órgão, o que é ilegal c deve ser rechaçado, tendo em vista que afrontou 
dispositivos constitucionais, feriu o princípio constitucional da reserva legal e da legalidade. 

É de relevo salientar que não se deve ignorar que ao criar por decreto novo órgão, 
subtraiu-se a possibilidade de um amplo debate ser feito pela sociedade e no Parlamento 
Municipal, vez que, se feita por meio de lei, seria precedida de projeto de lei, que por sua vez 
possibilitaria a participação da sociedade e dos setores politicamente organizados se 
manifestarem através de audiências públicas, discussões nas várias comissões e Plenário 
desta Casa Legislativa. Isto tudo com ampla divulgação nos meios de comunicação. 

Por tudo o que foi dito fica patente que o Prefeito João Doria Jr. incorreu em 
inconstitucionalidade ao criar nova secretaria denominada Casa Civil, valendo-se 
inadequadamente de decreto, quando deveria fazê-lo por lei. 

Ante o exposto, é que se faz imperioso a aprovação do presente PDL visando sustar os 
feitos do Decreto Municipal nº 57.959/2017, emitido pelo Prefeito do Município de São Paulo. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/12/2017, p. 100 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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