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JUSTIFICATIVA  
PL 0558/2013  
  
A presente propositura objetiva instituir no âmbito do Município de São Paulo o 
direito de manifestação nos logradouros pública, seja por intermédio de palestras, 
ou pregações em geral, desde que não fira as determinações e regulamentações 
específicas que regulam as diversas formas de expressão em vias públicas.  
A Liberdade de expressão é o direito de manifestar livremente opiniões, ideias e 
pensamentos, é um conceito basilar na democracia moderna na qual a censura não 
tem respaldo moral.  
A Constituição Federal no art. 5º, incs. IV, VIII, e IX, estabelece que a expressão 
da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre e independe de 
censura ou licença, in verbis:  
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade, nos termos 
seguintes:  
.............................  
IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;  
............................  
VIII- ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;  
............................  
IX- é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença. (grifo nosso)  
Desse modo, a iniciativa visa resguardar aos palestrantes e pregadores de rua a 
garantia de livre expressão nos espaços públicos, sem acarretar prejuízo à 
integridade das áreas verdes e demais instalações públicas.  
A realização de manifestações religiosas nos espaços públicos tem relevante papel 
na vida da urbe, na medida em que tais atividades contribuem para a difusão de 
doutrinas religiosas das mais diversas tendências, favorecendo a livre manifestação 
do pensamento, e garantindo o direito de livre expressão, e manifestação religiosa.  
Tal como previsto em nossa Carta Magna o art. 193, inc. II da Lei Orgânica 
paulistana estabelece que o Município promoverá através dos órgãos competentes a 
proteção das manifestações religiosas por seus órgãos competentes, o que garante 
maior legitimidade ao presente projeto de lei.  
A propositura estabelece normas gerais para o uso de bens públicos por parte dos 
palestrantes e pregadores religiosos nos logradouros públicos, como, por exemplo, 
que a apresentação não impeça a livre fluência do trânsito e a passagem e 
circulação de pedestres, bem como o acesso a instalações públicas e privadas.  
Também disciplina o uso de bem público na modalidade de uso comum, cujas 
características são: a generalidade da utilização do bem; a indiscriminação dos 
administrados no que toca ao uso do bem; a compatibilização do uso com os fins 
normais a que se destina e a inexistência de qualquer gravame para permitir a 
utilização.  
Importante consignar que o direito de uso de bem público para fins de expressão 
da atividade intelectual sem necessidade de prévia autorização por parte do Poder 
Público deriva da Constituição Federal, verbis:  
“Art, 5º...  
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença;”  
As normas veiculadas pela propositura se destinam a efetuar um balanceamento 
entre o direito constitucionalmente assegurado de livre manifestação do 



pensamento, de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, e o interesse 
da população em geral relativamente ao uso dos bens públicos de uso comum do 
povo, como o são as vias públicas, os parques e as praças públicos.  
Nesse sentido, a iniciativa em apreço pretende fixar em lei o regramento necessário 
às manifestações religiosas em logradouros públicos, prevendo inclusive, a 
possibilidade de comercialização de produtos de autoria do palestrante ou pregador 
nas apresentações, de acordo com as normas que regem a matéria.  
Diante da relevância da matéria e do interesse público da qual esta revestida, 
solicito o apoio dos nobres pares na aprovação desta importante questã”  
 


