
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PL 0024/2018 
A Corrida Internacional de São Silvestre nasceu em São Paulo, em 1925, idealizada 

pelo jornalista Cásper Líbero. A inspiração veio de uma corrida noturna de 1924, em que os 
competidores carregavam tochas de fogo durante o percurso. A prova é considerada a mais 
tradicional e importante do gênero na América Latina. 

O nome da corrida é uma homenagem ao santo festejado pelos católicos no último dia 
do ano: São Silvestre, que foi papa e governou a Igreja Católica de 314 a 355. 

Na primeira vez que foi disputado, o evento contou com 60 inscritos, sendo que 48 
compareceram e apenas 37 se classificaram. Na época, o trajeto era de oito quilômetros e a 
largada era dada em plena noite de Reveillón. Entre 1925, ano de sua criação, e 1944, foi 
disputada apenas por brasileiros. 

A partir de 1945, com o fim da guerra, a São Silvestre passou a contar com a 
participação de estrangeiros convidados provenientes de outros países da América do Sul. 
Dois anos depois, os organizadores passaram a permitir corredores do mundo todo. 

A mudança do horário de início da corrida, que passou a ser realizada durante o dia de 
1988 em diante, aconteceu para cumprir as determinações da Federação Internacional de 
Atletismo (IAAF). 

Em 1989, a São Silvestre foi oficialmente reconhecida e incluída no calendário 
internacional da IAAF. 

A 93ª Corrida Internacional de São Silvestre ocorrida em 2017 contou com 30 mil 
atletas. 

A inclusão desse evento no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo visa 
colaborar com o incremento. 

A inserção desse evento no Calendário de Eventos da Cidade visa contribuir com o 
incremento ao turismo, à recreação popular bem como, exaltar ações que abalizem caminhos 
para uma vida mais saudável. 

Neste sentido, peço o apoio dos nobres Pares para a sua aprovação. 
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