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PARECER Nº 2585/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 0097/19. 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de iniciativa da Nobre Vereadora Janaína 

Lima, que visa sustar os efeitos do decreto nº 58.701, de 04 de abril de 2019, editado com o 
escopo de regulamentar alguns artigos da lei nº 13.478 de 30 de dezembro de 2002, que 
dispõe sobre a organização do Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo, fixa 
competências voltadas à fiscalização das posturas municipais e aplicação das respectivas 
penalidades. 

De acordo com a justificativa, o Chefe do Poder Executivo editou decreto com grande 
impacto sobre a coletividade, especialmente sobre as pessoas jurídicas enquadradas como 
grandes geradores de resíduos sólidos, sem que, para tanto, ocorresse o necessário diálogo 
com a sociedade. 

Esclarece a nobre Vereadora, ademais, que as obrigações instituídas foram pouco 
divulgadas aos cidadãos, pontuando, também, que a multa prevista extrapola a razoabilidade. 

Sob o ponto de vista estritamente jurídico, o projeto não encontra amparo jurídico para 
seguir em tramitação. 

Com efeito, o decreto nº 58.701/2019 foi editado com fundamento no poder 
regulamentar do Chefe do Poder Executivo, cuja condição de validade emana dos artigos 84, 
VI, a, da Constituição da República, 47, III da Constituição do Estado de São Paulo e 69, III da 
Lei Orgânica do Município. Para melhor compreensão, transcreve-se a redação desta última: 

Art. 69 - Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas 
nesta Lei: 

(...) 

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como, no prazo nelas 
estabelecido, não inferior a trinta nem superior a cento e oitenta dias, expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução, ressalvados os casos em que, nesse prazo, houver 
interposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei publicada; 

De acordo com o saudoso doutrinador Hely Lopes Meirelles, o poder regulamentar é 
atributo do chefe do Executivo, e por isso mesmo não fica na dependência de autorização 
legislativa; deriva do nosso sistema constitucional, como faculdade inerente e indispensável à 
chefia do Executivo (CF, art. 84, IV). (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 
Malheiros, 17ª ed, São Paulo, 2013, pg. 756). 

Consoantes são os ensinamentos de Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, o poder 
normativo ou regulamentar é a prerrogativa reconhecida à Administração Pública para editar 
atos administrativos gerais para fiel execução das leis (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende, 
Curso de Direito Administrativo, Editora Método, 2013, São Paulo, pg. 230). 

Inequívoco, portanto, que o poder regulamentar sobre o qual se assenta o decreto 
cujos efeitos se pretende sustar se encontra expressamente previsto no ordenamento jurídico 
pátrio e na doutrina de referência. 

Nada obstante, é certo que tal poder apenas pode ser exercido com a observância de 
determinados limites. Com efeito, ao editar decretos extra ou ultra legem, o Poder Executivo 



usurpa a vontade do legislador, violando o princípio da separação e harmonia entre os 
poderes. 

A respeito de tais limites, leciona Hely Lopes Meireles: 

De modo geral, o regulamento não pode: (1) criar obrigações e direitos não contidos na 
lei; (2) ampliar, restringir ou modificar direitos e obrigações contidos na lei; (3) ordenar ou 
proibir o que a lei não proíbe nem ordena; (4) facultar ou vedar por motivo diverso do 
estabelecido na lei; (5) extinguir ou anular obrigações ou direitos conferidos pela lei; (6) criar 
princípios novos ou diversos dos estabelecidos na lei; (7) alterar a forma que, segundo a lei, 
deve revestir o ato que ela visa; (8) contrariar, por qualquer modo, o espírito da lei. 
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 17ª ed, São Paulo, 2013, pg. 
756) 

Em face de tais considerações, deve-se investigar, no caso concreto, se o decreto sob 
análise excedeu ou não os limites impostos pela lei. Dito de outra forma, insta investigar se o 
decreto pretende apenas dispor sobre normas administrativas com o escopo de proporcionar a 
correta execução das normas legais ou se, ao contrário, cria, extingue ou modifica direitos, 
interferindo indevidamente na esfera jurídica dos administrados. 

No caso concreto, o Decreto nº 58.701 de 2019 prevê a exigência do cadastro na 
AMLURB somente dos grandes geradores de resíduos no município de São Paulo (com 
volume superior a 200 litros diários), porém a AMLURB editou a Resolução 130/2019, 
ampliando a exigência do referido cadastro a todas as empresas geradoras de lixo 
estabelecidas no município, independentemente do volume produzido. 

Foi a referida Resolução, e não o presente Decreto, que extrapolou o poder 
regulamentar ao pretender criar, extinguir ou modificar direitos. 

É relevante lembrar, demais disso, que esta E. Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa já se pronunciou neste sentido quando da apreciação do projeto de 
decreto legislativo nº 95/2019, que visava sustar os efeitos do § 2º do art. 2º da Resolução 
AMLURB nº 130/2019 (PDL 95/2019). 

Ante o exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento do 
Projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termo do art. 79, do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/12/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) - Relator 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/12/2019, p. 121 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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