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PARECER N.º 0013/2007 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI N.º 392/2006. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, que visa fazer incluir 
o nome do autor da propositura nas placas denominativas dos próprios municipais, 
juntamente com o nome daqueles que compõem a Administração Municipal. 
A Câmara Municipal, nos termos do art. 13, XVII, da LOM, tem competência para autorizar a 
alteração de denominação de próprios. Obviamente, embora não conste expressamente do 
texto da lei, pode a Câmara propor projetos que visem denominar referidos próprios, vez 
que a Lei Orgânica em nenhum momento atribui tal iniciativa privativamente ao Executivo, 
como se vê dos seus artigos 37, 69 e 70. 
A proposta cria uma regra geral a ser obedecida em todas as denominações de próprios 
oriundas de projeto de lei de membro do Poder Legislativo, a exemplo da Lei nº 4.406/53, 
que determina em seu art. 1º, parágrafo único, que as placas denominativas de vias e 
logradouros públicos conterão também a designação do distrito onde estejam localizados; ou 
a Lei nº 13.931/04, que em seu art. 1º dispõe sobre a incorporação gradativa ao sistema de 
emplacamento, junto às placas de denominação de próprios, vias e logradouros públicos e 
obras de arte, de placas com informações sucintas acerca da origem e significado do nome, 
da biografia e atividades públicas mais relevantes do homenageado, do fato ou data 
histórica. 
Nesse sentido, sob o aspecto formal, nada obsta o prosseguimento da presente propositura. 
No entanto, do ponto de vista constitucional, a proposta não reúne condições de prosperar, 
por violar os princípios da impessoalidade e da eficiência, consagrados no caput do artigo 37 
da nossa Lei Maior, abaixo transcrito: 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte:” 
Quanto à violação ao princípio da impessoalidade, o parágrafo 1º do mesmo artigo, que 
versa sobre a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos veda, expressamente, a aposição de nomes de agentes públicos, de forma a 
caracterizar promoção pessoal de autoridades. 
“§ 1º. 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.” (grifo nosso). 
De outra parte, ao propor a inclusão do nome do autor da propositura nas placas 
denominativas dos próprios municipais, o projeto viola o princípio da eficiência, pois tais 
placas passariam a conter dois nomes, o das próprios municipais e o do autor da 
propositura, o que poderá gerar situação de confusão para os munícipes.  
Pelo exposto, somos 
PELA INCOSTITUCIONALIDADE. 
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