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PARECER Nº 1919/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0483/10.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, que visa 
permitir que qualquer pessoa fotografe filme ou registre de qualquer forma locais 
públicos municipais, de circulação aberta ao público e de uso comum do povo.  
De acordo com o art. 1º da propositura, deverá ser permitido a qualquer pessoa 
fotografar, filmar ou registrar de qualquer outra forma todos e quaisquer locais 
públicos municipais, de circulação aberta ao público e de uso comum do povo, tais 
como os parques municipais, as ruas, as avenidas e os terminais de transporte 
coletivo sem a necessidade de autorização ou comunicação prévia.  
A propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, eis que apresentada 
no exercício da competência legislativa desta Casa.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos 
Cidadãos.  
Por outro lado, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior (in Curso de Direito 
Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, p.841), entende-se, não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato.  
Consoante se depreende da justificativa, o objetivo da propositura é assegurar a 
fruição do espaço público pelos munícipes, por meio de registros fotográficos, de 
vídeo ou, ainda, por qualquer outra forma, inclusive para comprovação de 
eventuais irregularidades que pretenda denunciar.  
A pretensão veiculada pela propositura compatibiliza-se com a natureza dos bens 
de uso comum do povo, conforme se pode verificar pela doutrina de José dos 
Santos Carvalho Filho (in Manual de Direito Administrativo, 23ª edição, Editora 
Lúmen Júris, p. 1263 e seguintes) ao elencar as características do uso comum:  
“Uso comum é a utilização de um bem público pelos membros da coletividade sem 
que haja discriminação entre os usuários, nem consentimento estatal específico 
para esse fim. ...  
O uso comum, entretanto, deve ser gratuito, de modo a não causar qualquer ônus 
aos que utilizem o bem. Essa exigência de gratuidade é decorrência da própria 
generalidade do uso; se fosse oneroso, haveria discriminação entre os que 
poderiam e os que não poderiam sofrer o ônus.  
Podemos, pois, alinhar as seguintes características do uso comum dos bens 
públicos:  
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.” (grifamos)  
O projeto está sujeito ao quorum de maioria simples para deliberação, sendo 
dispensada a votação em Plenário e cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 14-12-11.  
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