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PARECER Nº 607/2005 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 297/04. 
Trata-se de projeto de Lei, de iniciativa do nobre Vereador José Américo, que visa 
denominar Travessa José Francisco Monteiro logradouro público inominado conhecido 
como Travessa Particular, situada no Bairro Casa Verde Alta. 
A presente propositura encontra amparo legal no arts. 13, incisos I e XX e 70, inciso XI 
e § único da Lei Orgânica do Município. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para sua deliberação, é 
dispensada a votação em plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 
Desta forma, somos pela LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 22/6/05 
Celso Jatene – Presidente 
Aurélio Miguel  
Jooji Hato 
José Américo  
Soninha 
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VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR CARLOS A. BEZERRA JR E DO 
VEREADOR RUSSOMANNO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 297/04. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador José Américo, que visa 
denominar Travessa José Francisco Monteiro logradouro público inominado conhecido 
como Travessa Particular, situada no Bairro da Casa Verde Alta. 
Ocorre que, segundo informações do Executivo de fls. 33 , “observamos que, mesmo 
que PATR confirme o domínio público do trecho da via assinalada na quadra fiscal de 
fls. 22, entendemos que fica prejudicado o pretendido no Projeto de Lei nº 297/04, 
uma vez que este engloba não somente a área que poderia ser considerada oficial, se 
confirmado seu domínio público, mas também parte do lote 135, que é particular e não 
poderia ser oficializado”. 
Esbarra o projeto, portanto, no art. 13, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município, que 
dispõe sobre as matérias de competência legislativa do Município, dentre elas a 
denominação de vias e logradouros públicos e não particulares. 
Somando-se a isso, temos que é princípio de melhor técnica de elaboração legislativa 
que não se deve produzir normas jurídicas que, desde o seu nascedouro indiquem não 
possuir condições mínimas de efetividade (possibilidade de realização na esfera do ser, 
no mundo fático, como ensina Hans Kelsen), sob pena de irradiar ao ordenamento 
jurídico positivo, sob o ponto de vista dos destinatários da norma jurídica, descrédito e 
dúvida, que por sua vez, geram indesejável insegurança jurídica. 
Por outro lado, salta aos olhos que o autor da propositura nunca teve intenção de 
produzir uma norma sem condições de efetividade, e aliás sempre esteve imbuído dos 
mais nobres propósitos legislativos. Contudo, “in casu”, a realidade, informada pelo 
Executivo, se sobrepôs. 
PELA ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 22/6/05 
Carlos A. Bezerra Jr. – Relator 



Gilson Barreto (abstenção) 
Russomanno 
 
 
 
 


