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1. RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 100/2018, de autoria da Exma. 

Deputada Eliana Dadalto que concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

João Geraldo Machado. 

 

A matéria foi protocolada em 08/11/2018, lida no expediente da sessão 

ordinária do dia 12/11/2018. Publicação no Diário do Poder Legislativo – DPL em 

13/11/2018. 

 

Na sua justificativa, a autora informa que o pretenso agraciado: 

 
JOÃO GERALDO MACHADO, apóstolo, nascido em 25 de Outubro de 

1958, em uma Fazenda Chamada (Taboca) município de Goiatuba no 

estado de Goiás. Filho de: Geraldo Machado de Lima e Idalina Maria de 

Lima. Casado com a Pastora Leda Maria Silva Machado, em 16 de Julho de 

1983, dessa união nos nasceram três filhos, são eles: Eliana Gomes 

Machado, Wesley Gomes Machado e Leandro Gomes Machado. Todos 

casados, dos quais João Geraldo e Leda Maria são avós de cinco netos. 

São também pais de alguns filhos do coração. (Adotivos), entre eles os mais 
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próximos são: Glaucia Guarim e Osvaldo Gomes, dos quais nos nasceram 

também cinco netos. Filho de agricultor do estado de Goiás e trabalhando 

sempre desde os oito anos de idade iniciando a vida escolar aos 21 (vinte e 

um anos), havendo servidos as Forças Armadas, no Exercito Brasileiro. 58° 

Batalhão de Infantaria Motorizada, fronteira de Goiás com Mato Grosso no 

ano de 1980. Conheceu a Jesus em 25 de Maio de 1985, ingressando na 

vida assistencial em Canarana Mato Grosso, estado que escolhi para morar 

a partir dos meus quinze anos, naquele estado ingressei-me também na 

vida pública fundando e dirigido uma casa de assistência a necessitados 

(Albergue de transeuntes). Essa casa era mantida por donativos. Mudei-me 

com minha família para o Estado do Espirito Santo em 18 de Outubro de 

2007, residindo em Guaraná distrito de AracruzES. Por dois anos e dois 

meses, tempo em que cursei a Faculdade de Teologia, sendo bacharel em 

Teologia e posteriormente conclui o curso de Capelão nas áreas de 

especialização de capelania hospitalar e assistencial e também o curso de 

Capelão Sênior, formado pela CAFEBI. Em 2010, mudei-me para a Cidade 

de São Mateus-ES assumido a Igreja Batista Nova Aliança no Bairro 

Aviação na cidade de São Mateus em 14 de Maio de 2010 onde 

desempenho junto com minha esposa e igreja, obra de assistência social, 

como distribuição de sestas básicas, socorro, espiritual e assistência 

religiosa. Devo destacar que sou mentoreado pelos Apóstolos: Wellinton 

Oliveira dos Santos e Valéria Costa, os quais me receberam como Pastor 

integrante do Ministério Internacional Nova Aliança (MINA), como os pais 

cuidam dos filhos, assim tem cuidado de minha família e ministério pastoral 

aos quais sou imensamente grato, eu e minha casa. Hoje aos sessenta 

anos de idade, esmero minha vida e meu tempo prestando assistência aos 

mateenses, bem como aos espírito-santenses que necessitam de socorro, 

respeitando suas convicções e preferencias, mas não deixando de socorrer 

sempre ao desabrigado e necessitado. Estou residindo com minha família 

na cidade de São Mateus-ES, desde 09 de Maio de 2010, em um mesmo 

endereço desde então, nesse tempo construímos um prédio de 372m² para 

abrigar as crianças filhas dos membros da igreja Batista Nova Aliança e a 

todas que se achegarem no térreo, com três salas onde assistimos as 

crianças por faixa etária, onde temos berçário e cozinha, secretaria e 

banheiros, bebedouro e um salão, área de socialização. No piso superior 

funciona o salão de culto e escritório pastoral. Prédio esse disponível a 

população para receberem ajuda e assistência. 
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A matéria veio a esta procuradoria para análise e parecer na forma do art. 

121 do Regimento Interno (Resolução nº 2700/2009). 

É o relatório. 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

2.1.  DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

No caso em tela, a competência legislativa foi respeitada; pois, nos 

termos do art. 25, § 1º, da Constituição Federal, como a matéria em questão não é 

da competência expressa de outro ente e não há vedação, remanesce para o 

Estado a competência para dela dispor. 

Verificada a competência do Estado para tratar da matéria, passamos à 

análise do procedimento para a elaboração da norma jurídica em epígrafe. 

Quanto à espécie normativa, a matéria deve ser normatizada por meio de 

Decreto Legislativo, nos termos do artigo 61, inciso IV, da Constituição Estadual, e 

artigo 141, inciso III, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.  

O desrespeito ao procedimento de elaboração da norma pode ocorrer, 

ainda, na fase de iniciativa, o chamado vício de iniciativa, ou em qualquer outra fase 
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do processo legislativo, como, por exemplo, na inobservância do quorum de votação 

ou aprovação da espécie normativa. 

A matéria objeto da presente proposição é de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, como determina o art. 56, inciso XXIX, da Constituição do 

Estado do Espírito Santo, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 23 

de novembro de 2009. 

Logo, ao ser proposto por parlamentar, o Projeto de Decreto Legislativo 

está em sintonia com a Constituição Estadual. 

Passa-se, então, à análise dos demais requisitos formais atinentes ao 

processo legislativo, em especial, o regime inicial de tramitação da matéria, o 

processo de votação a ser utilizado e o quorum para a sua aprovação. 

Quanto à espécie normativa adequada à matéria, esta há de ser tratada 

mediante Decreto Legislativo. Com efeito, nos termos do artigo 56, inciso XXIX, da 

Constituição Estadual, é competência exclusiva da Assembleia Legislativa a 

concessão de Título de Cidadania Espírito-Santense. 

Por outro lado, os artigos 276, inciso IV, e 277, § 1º, do Regimento 

Interno, sujeitar-se-á a proposição a ser votada na Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos e será aprovada por decisão da maioria, presente 

a maioria absoluta dos seus membros, em votação nominal. 

Finalmente, e ainda de acordo com as normas regimentais desta Casa 

Legislativa, deve o Projeto em análise observar o regime de tramitação especial, 

devendo ser votado pela Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos, nos termos do disposto no art. 276, inc. IV, do Regimento Interno. 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Decreto Legislativo em apreço. 

  

2.2.  DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 
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A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das Constituições 

Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 

Não há falar, assim, em ofensa a quaisquer Princípios, Direitos e 

Garantias estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à 

isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Como se trata de matéria atinente à congratulação de cidadão que trouxe 

benefícios relevantes à sociedade, também não há falar em violação a Direitos 

Humanos previstos nas Constituições Federal ou Estadual. 

Já no tocante à vigência da lei, o Projeto de Decreto Legislativo em 

apreço não visa a alcançar situações jurídicas pretéritas, uma vez que há previsão 

de entrar em vigor na data de sua publicação.  

Da mesma forma, o art. 8º, da Lei Complementar nº 95/98 recomenda a 

reserva de vigência na data de sua publicação aos projetos de pequena 

repercussão, o que se aplica ao presente. 

 

2.3.  DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais 

Superiores, não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Decreto 

Legislativo em epígrafe. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, 

respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

Identificador: 310038003100340036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 100/2018 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

6 

 

2.700/2009); devendo, contudo, ainda ser publicado, como determina o artigo 149 do 

Regimento Interno. 

Quanto ao aspecto da legalidade, a Lei Estadual n° 7.832/04, no seu 

artigo 1º, exige que a concessão de Títulos de Cidadão Espírito-Santense seja feita 

a personalidades que tenham prestado relevantes serviços e incontestável benefício 

ao Estado.  

Desse modo, quanto ao mérito, é de competência da Comissão de Defesa 

da Cidadania e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 276, inciso IV, do 

Regimento Interno, o juízo de delibação sobre a sua concessão, e, em caso de 

recurso, na forma do art. 277, § 2º, tal juízo fica a cargo do Plenário da Casa. 

Não se pode olvidar que a justificativa apresentada nos presentes autos 

atende ao que determina o art. 2º da Lei n° 7.832/2004, conforme se observa a 

seguir: 

Art. 2° A proposição de concessão de Título de Cidadão Espírito-Santense 

deverá estar acompanhada de justificativa escrita, com dados biográficos 

suficientes para que se evidencie o mérito do homenageado. 

Neste contexto, verifica-se a total conformidade deste projeto de decreto 

legislativo com o ordenamento jurídico. 

2.4.  DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, 

porquanto o projeto foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a 

indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; parte normativa, 

compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 

matéria regulada; e parte final, compreendendo as disposições pertinentes às 

medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às 

disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de 

revogação, quando couber. 
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Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da proposição e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria 

tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão.  

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando 

o art. 8º da LC 95/98. 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, pois as 

disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, 

para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu 

sentido comum e frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem 

direta, evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se 

a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando-se 

preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente, e foram usados os 

recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter 

estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 11 

da Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, restringiu-se 

o conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou princípio. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de Técnica 

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação ficando evidenciado o atendimento 

às regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

3.  CONCLUSÃO 
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Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 100/2018, de autoria da Exma. Deputada Eliana Dadalto, com 

fundamento no artigo 25, § 1º, da Constituição da República, e, artigos 56, inciso 

XXIX, art. 61, inciso IV e art. 63, caput, da Constituição Estadual, e legislação 

infraconstitucional, notadamente a Lei Estadual nº 7.832/04, devendo seguir sua 

regular tramitação nesta Casa Legislativa. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 14 de novembro de 2018. 

Vinícius Oliveira Gomes Lima 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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