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PARECER Nº 884/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 108/2005.  
Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do nobre Vereador José 
Américo, que visa sustar os efeitos do Decreto nº 46.528, de 20 de outubro de 
2005, que dispõe sobre o pagamento aos credores da Prefeitura do Município de 
São Paulo mediante crédito em conta corrente bancária.  
Alega o nobre subscritor do decreto de sustação que ao determinar que o 
pagamento de todos os credores da administração direta e das autarquias 
municipais sejam centralizados em uma única instituição financeira – no caso o 
Banco Bradesco S/A –, devendo os credores providenciar a abertura de conta 
corrente na referida instituição bancária, o Decreto nº 46.528/05, desrespeita o 
princípio da legalidade (art. 5º, inciso II da Constituição Federal), cujo conteúdo 
expressa a noção de que ninguém será obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei.  
Aduz, ainda, que ao praticar o ato descrito no parágrafo antecedente, o Executivo 
teria violado o princípio da impessoalidade e, por fim, salienta que o referido ato 
viola também o princípio da moralidade administrativa, eis que, configura a 
concessão de um benefício injustificado a uma determinada instituição financeira, 
em detrimento das demais que também se encontram aptas a movimentar os 
referidos recursos financeiros, e sem que exista qualquer elemento fático que 
justifique o discrimem.  
Conclui, assim, que o Executivo teria exorbitado de sua competência, e veiculado, 
por meio de decreto, matéria reservada à lei, fato que ensejaria a sustação do 
mesmo, consoante preconiza o inciso XIII do art. 105 do Regimento Interno, 
segundo o qual compete a este Legislativo zelar pela preservação de sua 
competência legislativa, sustando os atos normativos do Executivo que exorbitem 
do poder de regulamentar.  
O decreto legislativo é o instrumento apto a ser utilizado nas hipóteses em que o 
Poder Executivo exorbita de sua competência regulamentar e usurpa a competência 
legislativa da Câmara.  
Inicialmente deve ser lembrado que “os decretos ou regulamentos de execução 
costumam ser definidos como regras jurídicas gerais, abstratas e impessoais, 
editadas em função de uma lei, concernentes à atuação da Administração, 
possibilitando a fiel execução da lei a que se referem. A Constituição de 1988 
expressamente prevê a edição de regulamentos de execução em seu art. 84, IV. 
Segundo esse dispositivo, compete privativamente ao Presidente da República 
expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis." (...) "Os decretos 
de execução, uma vez que necessitam sempre de uma lei prévia a ser 
regulamentada, são atos normativos ditos secundários (o ato primário é da lei, pois 
deflui diretamente da Constituição); situam-se hierarquicamente abaixo da lei, a 
qual não podem contrariar, sob pena de serem declarados ilegais. A própria 
Constituição, em seu art. 49, inciso V, atribui competência ao Congresso Nacional 
para 'sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar' "  (in Direito Constitucional Descomplicado, Vicente Paulo e Marcelo 
Alexandrino, Ed. Método, 4ª edição, pág. 587).  
Importa ressaltar, também, que a partir da Emenda Constitucional nº 32/2001, 
passou a existir autorização expressa na Constituição, em seu art. 84, VI, para que 
o Presidente da República disponha sobre organização e funcionamento da 
Administração Federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos, e proceda à extinção de funções ou cargos públicos, 
quando vagos, diretamente mediante decreto.  



Portanto, hoje, a Constituição Federal expressamente prevê a edição de decretos 
como atos primários, diretamente hauridos de seu texto, independentemente de lei.  
Conforme ensinam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, "os decretos previstos 
nessa Emenda (art. 84, VI, da Constituição) são atos de efeitos internos, dispondo 
sobre a organização e funcionamento da Administração e a extinção de cargos 
vagos, embora, indiretamente, tenham reflexos para os administrados em geral" 
(ob. cit. págs 590/591).  
Assim, podem ser sustados tanto os decretos que sob o pretexto de dar 
cumprimento a uma lei inovem a ordem jurídica, quanto aqueles que 
autonomamente editados regulam matéria reservada à lei.  
Fixada a competência da Câmara para a matéria, partiremos para a análise do caso 
concreto.  
Pois bem, por meio do Decreto nº 46.528, de 20 de outubro de 2005, o Poder 
Executivo obrigou os particulares, fornecedores da municipalidade, a manter conta 
corrente no Banco Bradesco S/A a fim de que eles possam receber seus 
pagamentos.  
Denota-se, portanto, evidente ofensa ao o Princípio da Impessoalidade, vez que 
não há qualquer justificativa razoável para a escolha desta instituição financeira.  
No que tange ao princípio da impessoalidade presente no caput do art. 37 da 
Constituição Federal, destaque-se as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, in 
verbis:  
Nele se traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos os 
administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo 
nem perseguições são toleráveis. (...) O princípio em causa não é senão o próprio 
princípio da igualdade ou isonomia. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de 
Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p. 114.)  
O Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da importância da observação de 
referido princípio por parte da Administração Pública, in verbis:  
A administração pública é norteada por princípios conducentes à segurança jurídica 
– da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. A 
variação de enfoques, seja qual for a justificativa, não se coaduna com os citados 
princípios, sob pena de grassar a insegurança. (MS 24.872, voto do Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgamento em 30-6-2005, Plenário, DJ de 30-9-2005.)  
Destarte, somos pela LEGALIDADE.  
Todavia, a fim de adequar o presente projeto de lei à melhor técnica de elaboração 
legislativa, sugerimos o seguinte substitutivo:  
SUBSTITUTIVO Nº  AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO LEI Nº 
0108/05.  
Susta em todos os seus termos o Decreto nº 46.528, de 20 de outubro de 2005, e 
dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º Fica sustado, em todos os seus termos, o Decreto nº 46.528, de 20 de 
outubro de 2005.  
Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
22/05/2013.  
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