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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 113/2019 

AUTOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 

EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, 

de 12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Dr. Thiago George Cabral Silva. 

 

 

1.  RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 113/2019, de autoria do Exmo. 

Deputado Dr. Emilio Mameri, concede o Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Dr. Thiago George Cabral Silva, nos seguintes termos: 

Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, que 
consolida a legislação em vigor referente à concessão de Títulos de Cidadão Espírito-Santense 
no âmbito do Estado, passa a vigorar acrescido de item com a seguinte redação: 

“Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Dr. Thiago George 
Cabral Silva”. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Na justificativa (fls. 03/04), o autor argumenta, in verbis: 

A presente proposição visa conceder o Título de Cidadão Espírito-Santense 
ao Sr. Dr. Thiago George Cabral Silva.  

O homenageado é natural de Natal, Estado de Rio Grande do Norte, 
nascido em 21 de dezembro de 1978 e radicado em nosso Estado desde 
2012.  

É casado com Julia Gomes Fernandes Polido Cabral, é médico, formado 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2004, com 
residência médica e título de Especialista em Oftalmologia, pelo Instituto de 
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Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe), 
em 2008.  

Tem mestrado em Cirurgia Oftalmológica, pelo Iamspe, concluído em 2012, 
Doutorado em Oftalmologia – Angiogênese – Retina, pela UNIFESP, 
concluído em 2017 e Pós-Doutorado em Retina – Doenças Hereditárias e 
Engenharia Genética, pela Columbia University, concluído em 2017.  

É Pesquisador Associado e Coordenador de Ensaios Clínicos da Columbia 
University (EUA) e da Unifesp e Professor Adjunto de Oftalmologia da 
Universidade Federal do Espírito Santo, desde 2018.  

Afiliado da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e Jovem Liderança 
Médica da Academia Nacional de Medicina (ANM) - 2018, sendo o único 
“Capixaba” da História a figurar nas duas instituições seculares da ciência 
brasileira.  

No seu campo de investigação, a engenharia genética e o CRISPR 
oferecem novas perspectivas para curar pacientes com doenças da retina 
que, até pouco tempo, não tinham esperança de tratamento. O objetivo dos 
trabalhos acadêmicos é conseguir modificar geneticamente células oculares 
de pacientes cegos e fazê-los voltar e enxergar.  

Seu trabalho já teve repercussão na imprensa nacional, nos seguintes 
programas: 

 
TV GLOBO | FANTÁSTICO, 7/1/2018  
Crispr e engenharia genética: Homem cria mistura que diz ser capaz de 
alterar DNA e o deixar mais forte 
  
TV GLOBO | PROGRAMA BEM ESTAR, 5/1/2018  
Miopia aumenta a chance de glaucoma e catarata precoce  
 
TV GLOBO | PROGRAMA BOM DIA ES, 5/1/2018  
Médico do ES fala sobre pesquisa que consegue modificar genes humanos 
defeituosos  
 
RECORD NEWS, 12/01/2018  
Médico da UFES participa de pesquisa nos EUA para curar cegueira  
 
TV GLOBO | PROGRAMA BOM DIA ES, 10/01/2018  
Médico da Ufes explica pesquisa para curar cegueira  
 
TV GLOBO | PROGRAMA BOM DIA ES, 07/11/2017  
Médico do ES fala sobre o crescimento da miopia nas crianças  

Face o exposto, conclamo o apoio dos nobres edis à aprovação desta 
proposição, em reconhecimento a dedicação do Dr. Thiago George Cabral 
Silva ao povo Espírito-Santense, desde quando iniciou suas atividades 
profissionais em nosso Estado. 

 

A matéria foi protocolada em 14/11/2019, lida no expediente da sessão 

ordinária do dia 18/11/2019 e publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 

19/11/2019 (fl. 11). 
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A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 10, no qual admitiu a tramitação da 

proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 13, 

ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

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. 
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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 

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 
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Constituição Estadual, é competência exclusiva da Assembleia Legislativa a 

concessão de Título de Cidadania Espírito-Santense. 

Por outro lado, nos termos dos artigos 276-A e 277, do Regimento 

Interno, a proposição será apreciada, de forma conclusiva, pela Comissão de Defesa 

da Cidadania e dos Direitos Humanos, após análise quanto ao aspecto 

constitucional, jurídico, legal e de técnica legislativa pela Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, por decisão da maioria, presente a maioria 

absoluta dos seus membros, em votação nominal, seguindo o regime de tramitação 

especial. 

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

inconstitucionalidade formal no Projeto de Decreto Legislativo em apreço. 

  

2.2.  DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

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. 
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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 

2.700/2009). 

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-A, do Regimento 

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

forma do art. 277, § 3º, tal juízo fica a cargo do Plenário da Casa. 

Não se pode olvidar que a justificativa apresentada ao projeto (fls. 03/04) 

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. 
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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. 

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. 

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

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fl. 13), ficando evidenciado o 

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

dos atos normativos. 
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3.  CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 113/2019, de autoria do Exmo. Deputado Dr. Emílio Mameri, 

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, 26 de novembro de 2019. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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