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PARECER Nº 463/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0360/15. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, que dispõe sobre 
a criação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente no Estado de 
São Paulo e define suas atribuições. 

Na justificativa da presente propositura aponta o ilustre Edil os números alarmantes da 
violência contra crianças e adolescentes, o prejuízo emocional à infância e juventude e a 
carência de rede de atendimento e de serviços voltados às famílias mais carentes como uma 
das causas da mencionada violência. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura não reúne condições para prosseguir em 
tramitação, ainda que seja competência comum dos municípios, dos estados-membros e da 
União assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, ex vi do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Isso porque, nos termos dos artigos 37, § 2º, IV, e 70, XIV, ambos da Lei Orgânica do 
Município, estamos diante de competência privativa do Executivo, pois, ao criar órgão em uma 
Secretaria Municipal, a propositura caracteriza-se como ato concreto de administração, 
perdendo a abstração e generalidade de que se devem revestir os mandamentos legais. 

É cediço que incumbe exclusivamente ao Poder Executivo a administração do 
Município, tarefa que engloba a criação e estruturação dos órgãos públicos e a gestão, a 
organização e a execução dos serviços e das obras públicas municipais. Para se desincumbir 
dessa tarefa de administração deve o Prefeito estar resguardado de interferências indevidas 
em sua atuação, razão pela qual lhe assegura o artigo 70, XIV, da Lei Orgânica do Município a 
competência para dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da administração 
municipal e, por sua vez, o artigo 37, § 2º, IV, da citada lei, lhe confere iniciativa privativa para 
apresentar projetos de lei que disponham sobre organização administrativa. 

Nas palavras do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles (in Estudos e Pareceres de Direito 
Público, Ed. RT, 1984, pág. 24) encontra-se precisa distinção acerca dos âmbitos de atuação 
dos Poderes Executivo e Legislativo: 

3. Em conformidade com os preceitos constitucionais pertinentes, a atribuição 
primordial da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do Município e a 
conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais, ao passo que a do Prefeito é a 
Executiva, compreendendo a função governamental, exercida através de atos políticos, e a 
administrativa, mediante atos administrativos aqueles e estes concretos e específicos... 4. Em 
conclusão, a Câmara não administra e muito menos governa o Município, mas apenas 
estabelece normas de administração, reguladoras da atuação administrativa do Prefeito. É 
nisso exatamente que reside a marca distintiva entre a função normativa da Câmara e a 
atividade executiva do Prefeito: o Legislativo atua como poder regulatório, genérico e abstrato. 
O Executivo transforma os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos 
de administração. 

Corroborando as assertivas acima, tem-se o posicionamento da jurisprudência do E. 
Tribunal de Justiça de São Paulo: 



"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 6.137 DE 10 DE OUTUBRO 
DE 2014, DO MUNICÍPIO DE OURINHOS, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE 
EQUOTERAPIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, 
BEM COMO OUTRAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER 
LEGISLATIVO LOCAL - INVIABILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 
CARACTERIZADA - LEI QUE DISCIPLINA MATÉRIA PRÓPRIA DE GESTÃO PÚBLICA, EM 
ATO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CUJA INICIATIVA CABE EXCLUSIVAMENTE AO 
CHEFE DO EXECUTIVO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - 
ATO LEGISLATIVO IMPUGNADO, ADEMAIS, QUE ACARRETA CRIAÇÃO DE DESPESA 
SEM INDICAR RESPECTIVA FONTE DE CUSTEIO - OFENSA AOS ARTIGOS 5º, 24, §2º, 
ITENS 2, 25, 47, INCISOS II E XIV, 144, E 176, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO 
BANDEIRANTE - PRECEDENTES PRETENSÃO PROCEDENTE." (grifamos) 

(Adin nº 2005975-47.2015.8.26.0000, Rel. Francisco Casconi, julgada em 29/04/2015) 

No que tange à indevida interferência do Poder Legislativo na organização 
administrativa, matéria afeta exclusivamente ao Poder Executivo, já se posicionou o STF nos 
autos da ADI 2.840-5/ES: 

(...) É firme nesta Corte o entendimento de que compete exclusivamente ao Chefe do 
Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre remuneração de pessoal, organização e 
funcionamento da Administração. O desrespeito a esta reserva, de observância obrigatória 
pelos Estados-membros por encerrar corolário ao princípio da independência dos Poderes, 
viola o art. 61, § 1º, II, a e e da Constituição Federal. Precedentes: ADI 2.646, Maurício Correa, 
ADI 805, Sepúlveda Pertence, ADI 774, Celso de Mello, ADI 821, Octavio Gallotti e ADI 2186-
MC, Maurício Corrêa. (grifamos) 

Desta forma, o texto aprovado ao imiscuir-se em matéria de competência privativa do 
Poder Executivo, violou o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, 
contemplado na Constituição Federal (artigo 2º), na Constituição Estadual (artigo 5º) e também 
na Lei Orgânica do Município de São Paulo (artigo 6º). 

Além do mais, as atribuições de instauração e condução de inquérito policial, indicadas 
no artigo 2º do projeto, são privativas de delegado de polícia, cargo integrante das polícias 
civis, que devem ser organizadas pelos estados-membros da Federação, nos termos dos 
artigos 144, § 4º, da Constituição Federal, 4º, do Código de Processo Penal, e 139, § 2º, da 
Constituição do Estado de São Paulo. Logo, é competente exclusivamente o Estado de São 
Paulo para organizar e administrar a polícia judiciária em seu território, o que demonstra a 
inconstitucionalidade formal orgânica da propositura. 

Por fim, registre-se que, ainda que não existissem os vícios de inconstitucionalidade 
acima apontados, a macular o projeto, incidiria este em ilegalidade por não terem sido 
observados os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 15, 16 e 17). Com efeito, 
o texto, se aprovado, criaria despesa obrigatória de caráter continuado e, nos termos dos 
citados dispositivos legais, deveria ser feita a comprovação da existência de receitas para a 
sua implementação, bem como deveria ser elaborada a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro da medida no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 

Pelo exposto, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE e 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 30/03/16. 

Alfredinho - PT – Presidente 

Ari Friedenbach – PHS 

Gilberto Natalini – PV 

Mário Covas Neto – PSDB 

Sandra Tadeu – DEM 
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VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR CONTE LOPES E DO VEREADOR 
SENIVAL MOURA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 

PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0360/15. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, que dispõe sobre 

a criação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente no Estado de 
São Paulo e define suas atribuições. 

Na justificativa da presente propositura aponta o ilustre Edil os números alarmantes da 
violência contra crianças e adolescentes, o prejuízo emocional à infância e juventude e a 
escassez de rede de atendimento e de serviços voltados às famílias mais carentes como uma 
das causas da mencionada violência. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, 
já que é competência comum dos municípios, dos estados-membros e da União assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, ex vi do 
artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Além disto, a Lei Orgânica do Município de São Paulo determina que a criança e o 
adolescente devem ser considerados prioridade absoluta (art. 7º, parágrafo único). Por sua 
vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que: 

"Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 
à infância e à juventude." 

Registre-se que nos termos do art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município é 
necessária a realização de 02 (duas) audiências públicas durante a tramitação da presente 
propositura. 

A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo proposto 
para (i) adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, (ii) para indicar em sua 
ementa que a circunscrição de atuação do órgão criado é o Município de São Paulo, (iii) para 
suprimir do seu art. 2º a expressão "registrar, investigar, abrir inquérito e adotar todos os 
demais procedimentos policiais", tendo em vista serem estas atribuições exclusivas da Polícia 
Civil do Estado, e (iv) para nele incluir parágrafo único, com fim de estabelecer o dever dos 
servidores do recém-criado órgão comunicarem quaisquer indícios de prática de crimes contra 
a criança e o adolescente às autoridades competentes pela investigação e persecução penal. 

 

 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 30/03/16. 

Alfredinho - PT – Presidente (contrário) 

Conte Lopes – PP - Relator 

Ari Friedenbach – PHS (contrário) 

Gilberto Natalini – PV (contrário) 
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Mário Covas Neto – PSDB (contrário) 

Sandra Tadeu – DEM (contrário) 

Senival Moura – PT 

 

SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0360/2015. 

Dispõe sobre a criação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao 
Adolescente no Município de São Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Fica criada no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU a 
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA. 

Art. 2º Compete à DEPCA adotar todos os procedimentos necessários para a defesa 
de crianças e adolescentes contra abusos, violência física, violência psicológica, crimes, maus 
tratos, abandono, negligência, exploração sexual, exposição indevida, pornografia infantil, 
pedofilia e quaisquer outros tipos de condutas que os coloquem em situação de risco. 

Parágrafo único. Quaisquer indícios de prática das condutas de que trata o caput 
devem ser comunicados às autoridades policiais e aos membros do Ministério Público 
competentes por meio de ofício e cópias do conteúdo dos respectivos procedimentos 
instaurados pela DEPCA. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data de sua publicação.  Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/04/2016, p. 90 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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