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PARECER Nº 903/2003 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº0133/03 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa alterar 
a denominação da Avenida Robert Kennedy, CODLOG 02.483-0, para Avenida Atlântica. 
O presente projeto de lei apresenta características muito específicas que requerem uma 
atenção muito especial, conforme assim apresentado na sua justificativa: 
"O presente projeto de lei tem por escopo atender às reivindicações de parcela 
representativa da população do subdistrito de Capela do Socorro no sentido de ver 
recuperada a denominação da Avenida Atlântica, logradouro público oficialmente 
denominado Avenida Robert Kennedy, por força do Decreto 15.639, de 22 de janeiro de 
1979. De fato, o diploma legal, à revelia dos cidadãos, veio para modificar o nome que, 
durante décadas, foi usado pela população para identificar e fazer referência à avenida que 
começa no Largo do Socorro e segue margeando a represa terminando no Parque Atlântico: 
Avenida Atlântica. Este o nome oficioso, mas que permanece e transmitido desde os 
pioneiros que se instalaram na região até os jovens, como uma tradição, um costume que 
apesar da legislação vigente, insiste em fazer parte do cotidiano dos transeuntes. 
Registre-se que a Prefeitura reurbanizou e implantou melhoramentos ao longo da Avenida 
Robert Kennedy e para surpresa e felicidade dos comerciante e usuários da Avenida, 
instalou placas ao longo do caminho onde se lê "Caminhos da Atlântica" (fotos), numa 
referência clara ao nome pelo qual a avenida ficou conhecida em toda a Cidade de São 
Paulo." 
A alteração de denominação de logradouros é normatizada pela Lei nº 8.776/78, com as 
suas alterações posteriores  
Esse diploma somente admite modificação da denominação quando houver homonímia; 
quando apresentar similaridade ortográfica, fonética ou fator de outra natureza que gere 
ambigüidade de identificação; ou quando a denominação for susceptível de expor ao 
ridículo moradores do local ou domiciliados no entorno. 
Essa é a letra da lei. Entretanto a sabedoria milenar dos Evangelhos ensina que a letra da 
lei mata e só o espírito vivifica. Qual é o espírito da Lei nº 8.776/78? É justamente acabar 
com contínuas modificações de denominações das vias e logradouros da cidade de modo a 
consolidar, ao longo do tempo e em benefício da memória coletiva, determinado nome, 
tornando-o uma referência que não muda ao sabor das circunstâncias. Nesse sentido, a 
legislação a que nos referimos veio beneficiar a cidade impedindo a constante mudança, a 
"ciranda" dos nomes de vias e logradouros próprios municipais. 
Ora, pelo espírito da lei a avenida em questão já estava denominada, apesar desse nome 
não ter sido até então oficializado. Há muitos anos que tal logradouro era conhecido como 
Avenida Atlântica . Se não era oficial nos arquivos burocráticos, era vivo no cotidiano 
daqueles que nela ou em suas imediações viviam. De certa forma, ilegal foi o Decreto que 
desconsiderou a realidade viva da cidade e uma tradição de décadas. 
O Direito não pode violar o mais elementar bom-senso. O art. 144 da Constituição do 
Estado de São Paulo determina que a autonomia política, legislativa e administrativa dos 
Municípios dependerá do atendimento dos princípios contidos nas Constituições Federal e 
Estadual. 
Já o art. 111 da Carta Magna Paulista estabelece entre os princípios a reger a Administração 
Pública os Princípios da Razoabilidade, da Motivação e do Interesse Público. Assim sendo, a 
Administração Pública Municipal paulistana está obrigada a respeitar esses princípios de 
ordem constitucional. 
Desse modo, entendemos que apesar da propositura apresentada pelo nobre Vereador 
Antonio Goulart parecer colidir em sua literalidade com o disposto na Lei nº 8.776/78, com 
suas modificações posteriores, sob o ponto de vista do que essa lei efetivamente propõe, à 
luz dos princípios da Razoabilidade, da Motivação e do Interesse Público, na realidade ela 
preserva uma situação protegida pela lei e assim é perfeitamente legal sob o prisma 
constitucional. A propositura é razoável, pois visa não uma mudança, mas a restauração de 
um nome que era real mas não oficial; é motivada, pois encontra sua razão de ser 
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justamente ao reafirmar o valor das denominações permanentes; é de acordo com o 
interesse público, pois harmoniza o interesse governamental nas denominações mais 
estáveis com o interesse da população local que deseja o velho nome e com o interesse de 
todo povo paulistano que vê assim preservada uma sinalização importante sobre a vida 
histórica da cidade, como aliás é determinado pela própria Lei Orgânica do Município em 
seu art.194, inciso III. 
Quanto á existência de outro logradouro denominado Rua Atlântica, isso não constitui óbice 
para a alteração desejada, haja visto que devem sempre prevalecer os princípios 
constitucionais sobre o texto das leis ordinárias. 
Isto posto, a Comissão de Constituição e Justiça se manifesta, 
PELA LEGALIDADE 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 18/6/03 
Augusto Campos - Presidente 
Jorge Taba - Relator 
Alcides Amazonas 
Antonio Paes-Baratão 
Wadih Mutran 
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