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PARECER Nº 524/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº0742/07. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Donato, que visa determinar o 
monitoramento por câmeras em eventos geradores de público superior a 5.000 (cinco mil) 
O bem jurídico que se pretende tutelar com a propositura, conforme esclarecido em sua 
justificativa, é a segurança pública. 
No caso vertente, dada a competência em razão da matéria (art. 144 da CF/88) afeta às 
polícias civis e militares, a iniciativa legislativa pertence aos Estados-membros, por expressa 
disposição constitucional federal inserta no artigo 144, §§ 5º e 6º. 
Neste aspecto, não há que se confundir segurança pública com o poder de polícia, como já 
advertia o saudoso jurista Hely Lopes Meirelles5: 
“Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e 
restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da 
coletividade ou do próprio Estado. 
... 
Desde já convém distinguir a polícia administrativa, que nos interessa neste estudo, da 
polícia judiciária e da polícia de manutenção da ordem pública, estranhas às nossas 
cogitações. Advirta-se, porém, que a polícia administrativa incide sobre os bens, direitos e 
atividades, ao passo que as outras atuam sobre as pessoas, individual ou coletivamente. A 
polícia administrativa é inerente e se difunde por toda a Administração Pública, enquanto as 
demais são privativas de determinados órgãos (Polícias Civis) ou corporações (Polícias 
Militares)”. 
A segurança pública é dever do Estado, assim entendido como União, Estados e Distrito 
Federal, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, nos termos do art. 144, da Constituição Federal. 
Ante o exposto, não obstante a nobreza da intenção somos, 
PELA ILEGALIDADE. 
 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 14/5/08 
Russomanno – Relator 
Ademir da Guia 
Agnaldo Timóteo 
Celso Jatene 
Netinho  
Tião Farias 
 
VOTO EM SEPARADO DA VEREADORA CLAUDETE ALVES E DO VEREADOR JOÃO ANTONIO 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 742/07. 
Trata-se de Projeto de lei de autoria do nobre Vereador Antonio Donato que tem por objetivo 
determinar que todos os eventos temporários realizados no município de São Paulo com 
previsão de público superior a 5.000 (cinco mil) pessoas sejam monitorados por câmeras 
filmadoras. 
A medida tem por objetivo dar mais segurança aos freqüentadores destes eventos. Além 
disso, conforme consta da justificativa apresentada, se qualquer infortúnio acontecer 
durante o evento, tudo será registrado, possibilitando assim uma rápida apuração das 
responsabilidades. 
Segundo se depreende da justificativa, a regulamentação ora apresentada decorre dos 
intensos trabalhos da CPI que averiguou o acidente ocorrido no show do RBD realizado em 
2006, que tinha, em sua Presidência, o ilustre autor do presente projeto de lei.  
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A propositura é um importantíssimo passo no aprimoramento da segurança ofertada pela 
Municipalidade nos eventos temporários geradores de grandes públicos, sendo assim 
extremamente relevante a sua aprovação por esta Casa. 
A medida encontra-se respaldada no inciso I do artigo 13 da Lei Orgânica. 
No aspecto constitucional não vislumbro empecilhos à tramitação da proposta. 
Diante do exposto, voto pela LEGALIDADE e CONSTITUCIONALIDADE da matéria. 
 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 14/5/08 
João Antonio – Presidente 
Claudete Alves 
 


