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PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO AO PROJETO DE LEI 
Nº 06/2023 DO LM QUE “DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO COMO HORTO 

MUNICIPAL LUIZ NUNES BEZERRA - LUIZ DA SONDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 

INTRÓITO 
 

    Trata-se de proposição de autoria do Executivo Municipal dispondo 

sobre a denominação do logradouro público descrito como horto municipal, 

passando a denominá-lo “Horto Municipal Luiz Nunes Bezerra – Luiz da Sonda”. 
 

  Considerando a atribuição regimental da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação prevista na alínea “b”, do inciso I, do art. 871, imperiosa a 

verificação dos seus aspectos legais e meritórios. 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

  Em se tratando de iniciativa para a apresentação de proposição de lei, 

temos a geral, permitida a qualquer Vereador ou Comissão da Câmara e ao Prefeito 

(LOM, art. 105) e a privativa da Mesa da Câmara e do Prefeito (LOM, art. 106, I e II). 
 

  Pelo teor do disposto no inciso II, do art. 106, da Lei Orgânica 

Municipal, verifica-se que a matéria veiculada na proposição, é de iniciativa geral. 
 

    O local público receberá o nome de pessoa falecida, em homenagem 

póstuma ao ilustre cidadão, como se depreende do art. 2º. 
 

  Em sede de denominação de próprios municipais atribuindo-se nome 

de pessoa, inobstante inexistir legislação no ordenamento jurídico municipal a 

regulamentá-la, a jurisprudência pátria - fundada no princípio constitucional da 

impessoalidade insculpido no caput do art. 37 - consolidou vedação quanto a pessoa 

viva: 
AÇÃO POPULAR - FÓRUM - NOME - HOMENAGEM A PESSOA VIVA - PLACA - 

CONFECÇÃO - CUSTEAMENTO - ERÁRIO MUNICIPAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

IMPESSOALIDADE - ART. 37, CAPUT E § 1º, DA LEI MAIOR   

A nova ordem jurídica inaugurada com o advento da Constituição Federal de 1.988 

não se coaduna com homenagens a pessoas públicas ainda vivas, caracterizadoras 

de indevida promoção pessoal e por isso ofensivas ao princípio constitucional da 

impessoalidade. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.00.152056-8/000, Relator(a): Des.(a) Páris 

Peixoto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/1999, publicação da súmula em 

03/09/1999) 

 
1 aspecto jurídico e de mérito de projetos sobre denominação de próprios públicos, declaração de utilidade pública, concessão de homenagens cívicas e 

definição de datas comemorativas; 
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REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE ARAUÁ - 

AUTORIDADE PÚBLICA - INSCRIÇÃO DE NOME DE PESSOA VIVA NA FACHADA DE 

PRÉDIO PÚBLICO - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - MULTA DIÁRIA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA - DECISÃO QUE DEVE SER PRESERVADA.   

I - A atribuição de nome de pessoas vivas a logradouros públicos desrespeita o 

princípio da impessoalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal e 

em seu parágrafo 1º; 

II - Afigura-se inconstitucional a Lei Municipal que denominou de 'Prefeito José 

Ranulfo dos Santos' o Centro de Formação de Professores localizado na Rua 

Adelina Costa Nascimento - Centro de Arauá, por ofensa ao artigo 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988, já que se trata o Sr. José Ranulfo dos Santos de 

pessoa viva, que tem ainda intensa atividade política na região, tendo sido prefeito 

municipal daquela localidade nos mandatos de 2000 a 2004 e 2004 a 2008;   

III (...) 

(Remessa Necessária nº 200900216977 nº único0000308-73.2008.8.25.0005 - 2ª 

CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Marilza Maynard 

Salgado de Carvalho - Julgado em 01/06/2010) 

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DENOMINAÇÃO DE NOME DE PESSOA 

VIVA EM PRÉDIO PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - ART. 

37, CAPUT E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO.  

1. O art. 37, caput, da Constituição Federal consagra como princípio da 

Administração Pública a impessoalidade, dispondo em seu § 1º que "a publicidade 

dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 

caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 

constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

2. A Lei Federal nº 6.454/77 proíbe "em todo o território nacional, atribuir nome de 

pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou 

às pessoas jurídicas da Administração Indireta." 

3. A inscrição de nome de pessoa viva em bens públicos atenta contra o princípio 

da impessoalidade.  

4. Remessa oficial e apelação improvidas. 

(TRF 1 - APELAÇÃO CIVEL - 0004279-46.2005.4.01.3700 – MA – 5ª Turma - 

Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA - 17/04/2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Destarte, a denominação de próprio municipal atribuindo-lhe nome de 

pessoa falecida não encontra óbice jurídico. 
 

  No que tange ao aspecto meritório, tem-se que, conforme teor do art. 

2º, a denominação da via pública trata-se de homenagem póstuma ao ilustre cidadão 

que, conforme ressaltado na Mensagem nº 09/2023, é “(...) forma de perpetuar os 

relevantes e essenciais serviços prestados à população luzense”, sendo comum, no 

âmbito do município de Luz, reconhecimentos desta natureza. 
 

 

 

 

 

 

 

  Prova disso, são os inúmeros logradouros denominados com nome de 

pessoas falecidas. 
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CONCLUSÃO 
 

     Pelo exposto e, no desempenho de seu múnus regimental, a Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação, através de seus membros, emite parecer favorável 

à aprovação do PL nº 06/2023, de autoria do Executivo Municipal.  
 

  Sala das sessões, 24 de março de 2023. 

 
 
                                            BRUNO ANDRADE BATISTA QUEIROZ 
                                                                               Presidente CLJRF 

 

 

                                                NILO NÉZIO VELOSO DE MORAIS 
                                                                                 Secretário CLJRF 

 
 

                                                       IVAN ELIAS DE ALMEIDA 

                                                                                Membro CLJRF  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

➢ Parecer emitido com o assessoramento do departamento jurídico da 
Câmara Municipal de Luz.2 

             ______________________ 
Assessoria Jurídica 

Mateus Botinha Oliveira - OAB/MG 78.477 

 
 

 
2 Art. 108 – As comissões contarão com assessoramento específico, em especial, com o departamento jurídico da casa. 


