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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
332/2019

Matéria: PLL 79/2019
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE VEREADOR. 
DENOMINA PRAÇA DE "PRAÇA MUNICIPAL DÉCIO 
AIRTON JOST". REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 
MÉRITO A CARGO DO PLENÁRIO. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL COM RESSALVA

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes a esta Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n° 79, de 29 de outubro 
de 2019, de autoria do vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB, que 
Denomina de “Praça Municipal Décio Airton Jost" a Praça do Bairro Ouro Preto.

Os motivos foram apresentados. Juntou-se cópia da certidão de
óbito, bem como imagem do Google Maps.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei denomina a praça do Bairro Ouro Preto de “Praça 
Municipal Décio Airton Jost”, localizada entre as ruas Leonel Rocha e Paulino Chaves da 
Rosa e as ruas Valeriano Anacleto dos Santos e Fernando Jacobsen.

Segundo a exposição de motivos:

Justifica-se o presente Projeto de Lei tendo em vista de que a Praça do Bairro Ouro Preto acima 
mencionada não possui denominação atualmente, sendo do conhecimento público e notório o 
carinho dos moradores do referido bairro em relação ao Senhor Décio Airton Jost, que faleceu 
em 30 de junho de 2017, quando foi gravemente ferido em assalto que sofreu no mercado de 
sua propriedade. A partida de Décio comoveu o Município e, principalmente, a comunidade do 
Bairro Ouro Preto, que via em Décio um grande colaborador para as boas iniciativas, além de 
estar sempre pronto para estender a mão para quem precisasse de ajuda. Por todo o seu legado 
de trabalho e solidariedade, Décio fazjus, com louvor, a essa importante homenagem.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local1. Já em relação à iniciativa legislativa, sem prejuízo das recentes 
orientações técnicas por parte deste Procurador, que já assinalavam trata-se de iniciativa 
concorrente entre Prefeito e vereadores, agora o STF, por maioria, teve a oportunidade de 
colocar um fim na discussão, senão veja-se:

1 (CRFB): Art. 30 Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
{LOM) Art. 18 - Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do 
Município, especialmente sobre:
[...]
XXIII - Legislar sobre assuntos de Interesse local. J
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O Plenário, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário para declarar a 
constitucionalidade do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba/SP (1), 
concedendo-lhe interpretação conforme a Constituição Federal (CF) no sentido da 
existência de uma coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) 
e Legislativo (lei formal) para o exercício da competência destinada à 
denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada 
qual no âmbito de suas atribuições. Na espécie, tratava-se de recurso 
extraordinário veiculado nos autos de ação direta de inconstitucionalidade julgada 
parcialmente procedente no tribunal de justiça estadual, que declarou a 
inconstitucionalidade do aludido preceito, com efeitos ex tunc, por violação ao 
princípio da separação dos Poderes (Informativo 936). Preliminarmente, o colegiado 
reputou ser constitucional a questão debatida e reconheceu a repercussão geral da 
matéria. Em seguida, observou ser comum, na maioria das municipalidades, a 
existência da previsão dúplice de o chefe do Poder Executivo, mediante decreto, e de 
as câmaras municipais poderem estabelecer nomes de vias e logradouros públicos. 
Pontuou que a referida lei orgânica permite essa conciliação. Em nenhum momento, 
a norma afastou expressamente a iniciativa concorrente para a propositura de projeto 
de lei a respeito. Logo, deve ser interpretada de maneira a não excluir a competência 
administrativa do prefeito e a possibilitar às câmaras municipais, por meio de lei 
formal, a concretização da memorização da história e da proteção do património 
cultural imaterial do município, que é assunto de interesse local. Vencidos os ministros 
Roberto Barroso e Marco Aurélio, que negaram provimento ao recurso e mantiveram 
a decisão proferida pelo tribunal de justiça. Consideraram que o mencionado 
dispositivo subtraiu competência do chefe do Poder Executivo. O ministro Marco 
Aurélio sublinhou que, da forma como redigido, o preceito exclui a iniciativa do 
Executivo no tocante à outorga de nome. Por isso, não vislumbrou campo para a 
interpretação conforme a CF. (1) Lei Orgânica do Município de Sorocaba: “Art. 33. 
Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de 
competência do Município, especialmente no que se refere ao seguinte: (...) XII - 
denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações;” RE 
1151237/SP, rei. Min. Alexandre de Moraes. julgamento em 3.10.2019. (RE-
1151237)

O instrumento utilizado, da mesma forma, encontra-se correto, visto 
não se tratar de matéria que deve ser veiculada por meio de projeto de lei complementar2.

No mais.

A LOM refere que os logradouros, obras, ruas, avenidas e serviços 
municipais só poderão receber nomes de pessoas falecidas há, pelo menos, dois anos, 
exceto nos casos por ela excepcionados, senão veja-se:

Art. 95 - A lei disporá sobre a denominação de logradouros, obras, ruas, avenidas e 
serviços municipais.

2 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ Io - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 2o - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos projetos.
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Parágrafo Único - Os logradouros, obras e serviços públicos só poderão receber 
nomes de pessoas falecidas há, pelo menos, dois anos, exceto quando se tratar de:
a) Presidente da República;
b) Governador de Estado;
c) Ministro de Estado;
d) Senador, Deputado Federal ou Deputado Estadual;
e) Prefeito Municipal de Carazinho;
f) Vereador da Câmara Municipal de Carazinho;
g) Cidadão que tenha em sua vida realizado um trabalho digno de homenagem.

Os requisitos legais para a denominação de vias e logradouros 
públicos, portanto, são; a) a veiculação por meio de lei e b) a proibição de que se utilizem 
nomes de pessoas vivas, condicionada referida homenagem, ainda, ao transcurso de 02 anos 
de falecimento, salvo hipóteses taxativas definidas na lei.

No caso, foi juntada certidão de óbito, a qual comprova que o 
falecimento ocorreu há mais de dois anos, de modo que compete ao Plenário deliberar sobre 
o mérito da proposição, uma vez esgotadas as análises das comissões da Casa.

De mais a mais, mesmo que a praça já esteja denominada, nada 
impede que se leve à apreciação o presente projeto de lei, desde que corrigida a sua redação, 
por meio de emenda.__________________________________________________________

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do PLL 
n° 79/2019, observada a ressalva acima destacada.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 4 de novembro de 2019.

ILuís Femanck 
Procurador do pl

Bourscheid
per Legislativo
50020
3.542

Matrícula
OAB/RS
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