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JUSTIFICATIVA - PL 0836/2020 
O presente projeto tem por objetivo denominar o espaço público, sem denominação, 

localizado no bairro da Vila Firmiano Pinto, na zona sul do município de São Paulo. 

A denominação da Praça com o nome do advogado e professor especializado em 
Direito Público Administrativo Marcello Rodrigues Palmieri, nascido em 13 de março de 1969 e 
falecido em 17 de Julho de 2007, presta uma justa homenagem a uma figura exemplar, que 
sempre foi uma pessoa honrada, idônea e querida por todos. 

Marcello foi professor de inglês e advogado atuante nas áreas do direito tributário e 
direito administrativo, tendo sido autor de vários livros publicados pela Editora NDJ nas áreas 
do direito público, direito administrativo e atos administrativos, contratos administrativos, 
licitações em geral e Lei de Responsabilidade Fiscal. Proferiu dezenas de palestras e escreveu 
centenas de artigos na área tributária no país. 

Marcello Rodrigues Palmieri foi uma das tantas vítimas do maior desastre da aviação 
brasileira que ocorreu no dia 17 de julho de 2007. O Airbus A-320 da TAM, voo JJ-3054, que 
vinha de Porto Alegre para São Paulo, com 176 pessoas a bordo, derrapou na pista molhada 
do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, atravessou uma avenida e explodiu contra um 
prédio de carga e descarga da própria companhia. Todos os passageiros e a tripulação 
morreram, além de pessoas que estavam no solo, deixando 199 vítimas. 

Juntamente com Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo JJ3054 
(Afavitam), entendemos que esta homenagem é justa e extensiva às outras 199 vitimas deste 
terrível acidente aéreo. Marcello será, sempre, lembrado como o jovem alegre e inteligente, 
que brindou seus pares e amigos com sua jovialidade e enriqueceu o cenário jurídico do direito 
com o seu brilho e cultura. 

Diante do exposto, em homenagem à pessoa do Professor Marcello, justifica-se a 
importância da denominação e conto com o apoio dos nobres pares para aprovação do 
presente projeto. 
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