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PARECER Nº2385/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº558/13.  
Trata-se de projeto de lei de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato, que dispõe 
sobre a utilização dos logradouros públicos para apresentação de palestras, pregações 
e manifestações religiosas no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras 
providências.  
A propositura visa permitir que os pregadores de todas as religiões apresentem 
palestras, pregações e manifestações religiosas em vias, parques e praças públicas.  
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.  
Em relação à matéria versada no projeto de lei, consoante o disposto no art. 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 Municipal.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior (In, Curso de Direito 
Constitucional. 2ª Ed. 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, mais precisamente, explana a jurista Fernanda Dias Menezes de 
Almeida, o seguinte:  
“(...) Já se percebe, pois, que muito da problemática das competências municipais gira 
necessariamente em torno da conceituação do que seja esse “interesse local”, que 
aparece na Constituição substituindo o “peculiar interesse” municipal do direito 
anterior.  
A respeito desta última expressão já se solidificara toda uma construção doutrinária, 
avalizada pela jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de fazer coincidir o 
peculiar interesse com o interesse predominante do Município.  
HELY LOPES MEIRELLES (1981:86) bem explica o porquê dessa equivalência:  
‘Peculiar interesse não é interesse exclusivo do Município; não é interesse privativo da 
localidade; não é interesse único dos munícipes. Se se exigisse essa exclusividade, 
essa privatividade, essa unicidade, bem reduzido ficaria o âmbito da administração 
local, aniquilando-se a autonomia de que faz praça a Constituição. Mesmo porque não 
há interesse municipal que o não seja reflexamente da União e do Estado-membro, 
como também não há interesse regional ou nacional, que não ressoe nos Municípios, 
como partes integrantes da Federação brasileira, através dos Estados a que 
pertencem. O que define e caracteriza o peculiar interesse, inscrito como dogma 
constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre o Estado ou a União’.  
Por outro lado, o pretendido pelo presente projeto encontra fundamento também no 
poder de polícia administrativa, cuja definição cunhada por Marcelo Alexandrino e 
Vicente Paulo, (In, “Direito Administrativo”, 13ª Ed. Brasília: Ímpetus. p. 157) 
expressa que o “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”. O poder de polícia, portanto, é 
exercido sobre todas as atividades que possam, direta ou indiretamente, afetar os 
interesses da coletividade.  
No art. 78 do Código Tributário Nacional encontramos a definição do poder de polícia:  
“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, 
à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 



tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos.”  
A propositura disciplina o uso de bem público na modalidade de uso comum, cujas 
características, na doutrina de José dos Santos Carvalho Filho (in Manual de Direito 
Administrativo, 23ª edição, Lumen Juris Editora, Rio de Janeiro, 2010, p. 1266) 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.  
Note-se que as normas veiculadas pela propositura se destinam a efetuar um 
balanceamento entre o direito constitucionalmente assegurado de reunião (art. 5º, 
XVI, CF) 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.  
Não há invasão de seara privativa do Poder Executivo, pois não versa a propositura 
sobre administração de bens públicos, mas, sim, sobre normas gerais a serem 
observadas no uso de bem público, ainda que, evidentemente, tais normas devam ser 
observadas pelo Executivo quando do exercício de sua típica função administrativa.  
Por outras palavras, a propositura pode ser entendida como expressão da típica função 
do Parlamento de fixar normas gerais para balizar a atividade administrativa a ser 
executada pelo Poder Executivo, consoante clássica lição de Hely Lopes Meirelles (in 
“Estudos e Pareceres de Direito Público”, Ed. RT, 1984, pág. 24), abaixo reproduzida:  
“3. Em conformidade com os preceitos constitucionais pertinentes, a atribuição 
primordial da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do Município 
e a conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais, ao passo que a do 
Prefeito é a Executiva, compreendendo a função governamental, exercida através de 
atos políticos, e a administrativa, mediante atos administrativos aqueles e estes 
concretos e específicos... 4. Em conclusão, a Câmara não administra e muito menos 
governa o Município, mas apenas estabelece normas de administração, reguladoras da 
atuação administrativa do Prefeito. É nisso exatamente que reside a marca distintiva 
entre a função normativa da Câmara e a atividade executiva do Prefeito: o Legislativo 
atua como poder regulatório, genérico e abstrato. O Executivo transforma os 
mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos de administração.” 
(grifamos)  
Consigne-se, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também já 
apreciou o tema, corroborando o quanto acima exposto, conforme se verifica de 
segmento do acórdão proferido nos autos de Apelação Cível nº 856.876-5/2-00:  
“Mandado de Segurança – Apresentação em praça pública – Autorização – Sendo 
direito do cidadão a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença, a atuação da impetrada se 
mostra ilegal. Recursos improvidos com recomendação.  
...  
O artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal prevê ser livre a expressão de atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença.  
O impetrante foi autuado por estar realizando apresentação musical em praça pública 
sem autorização.  
O simples fato de estar o impetrante expressando sua atividade artística em praça 
pública, sem qualquer aparato que pudesse mobilizar a Administração Pública par que 
providenciasse infraestrutura de segurança, evitando perturbação da paz pública, não 
tem o condão de condicionar tal atividade a qualquer tipo de licença prévia.” (j. 
30/06/09)  
Dessa forma, insere-se a presente matéria no âmbito da competência legislativa 
municipal e, por não existir reserva de iniciativa, uma vez que a propositura está 



adstrita a estabelecer normas gerais e abstratas acerca do uso de bem público, o 
projeto reúne condições para prosseguir em tramitação.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta casa.  
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 30/10/2013.  
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