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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

PARECER TÉCNICO 

 

 

Projeto de Resolução nº 38/2018 

Autor: Deputado Sandro Locutor  

Co-Autor: Gilsinho Lopes 

Ementa: Denomina Dr. Natanael Cardoso o espaço destinado ao funcionamento 

da Delegacia de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo. 

 

 

I – R E L A T Ó R I O 

 

O presente Projeto de Resolução n°38/2018, ora apresentado, de autoria do deputado 

Sandro Locutor e Co-Autor Gilsinho Lopes, que visa “Denominar Dr. Natanael Cardoso 

o espaço destinado ao funcionamento da Delegacia de Defesa do Consumidor da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo”. 

 

A matéria foi protocolada em 21/11/2018, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 

26/11/2018 e publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 27/11/2018. 

 

O presente Projeto de Resolução veio a esta Procuradoria para exame e parecer na 

forma do disposto no art. 121 do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/2009) e, distribuída à matéria, coube-nos examiná-la e oferecer parecer técnico. 

 

É o relatório. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

A iniciativa em foco do Projeto de Resolução nº 38/2018, proposto pelo Deputado 

Sandro Locutor Co-Autor Gilsinho Lopes, objetiva e denomina Dr. Natanael Cardoso 

o espaço destinado ao funcionamento da Delegacia de Defesa do Consumidor da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.” 

 

Em sua justificativa relatam: 

 

“Natanael Cardoso é natural de Cariacica, nascido em 1942, filho de Ocarlina 

Cardoso e Placidino Pinto Cardoso. Casou-se com Dulce Lea Bastos de 

Miranda Cardoso em 26 de setembro de 1970, tendo dois filhos: Marcello 

Miranda Cardoso e Natanael Cardoso Filho. Servidor Público Estadual lotado 

na Secretaria de Segurança Publica do ES e Advogado devidamente inscrito na 

OAB/ES sob o n°. 17.504, se formou em Contabilidade pela antiga Escola 

Técnica do Comércio Capixaba, e em Direito pela UFES. Exerceu o cargo 

eletivo de Vereador no ano de 1970 (época em que sequer havia remuneração 

para o cargo) sendo um dos mais votados do Município de Cariacica, repetindo 

este feito em 1996. Natanael ingressou na polícia no dia 16 de julho de 1982, 

no antigo cargo de Comissário de Polícia. Foi chefe de Polícia no ano de 2006 e 

atuou em diversas unidades policiais como a Delegacia de Crimes contra a 

Administração Pública; o antigo Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de 

Cariacica; a Divisão de Promoção Social (DPS). Além disso, foi corregedor da 

Polícia Civil e titular da antiga Superintendência de Polícia do Interior (SPI). 

Mesmo aposentado como Ex-Chefe de Polícia era um apoiador das lutas 

classistas, e atuava como o 2° Diretor Financeiro do Sindicato dos Delegados 

de Polícia Civil - SINDEPES. Essa brilhante trajetória publica e de pai de família 

foi interrompida na tarde de uma quinta-feira, dia 28.07.2016, com seu 

falecimento aos 74 anos, após a luta contra um câncer de Pâncreas muito 

agressivo, no Hospital Santa Rita - Vitória/ES. Deixou o legado da Justiça, 

Humildade, Caráter e de Liderança sempre firme com os propósitos e ideais de 

Lealdade e de cidadania.” 
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Sob o prisma da constitucionalidade formal, não há quaisquer obstáculos a serem 

levantados, visto que a matéria-objeto da proposição é de competência exclusiva do 

Poder Legislativo, sendo o presente Projeto de Resolução é amparado pelo art.56, 

inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que versa, in verbis: 

 

Art. 56. É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, além de 

zelar pela preservação da sua competência legislativa em face de 

atribuição normativa dos outros Poderes: 

  

(...) 

 

II - dispor sobre seu regimento interno; 

 

No que tange a iniciativa legislativa, constatamos que compete à ALES, iniciar o 

referido Projeto de Resolução na conformidade do art. 151, §1º, inciso V e 152, inciso II, 

todos da Resolução n° 2.700/2009, a saber: 

 

Art. 151. Os projetos serão de resolução, de decreto legislativo e de lei.  

 

§ 1º Os projetos de resolução são destinados a regular, com eficácia de lei 

ordinária, matérias da competência privativa da Assembleia Legislativa e 

as de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, ou quando 

deva a Assembleia Legislativa pronunciar-se em casos concretos, tais 

como:  

 

I – (...); 

  

V - matéria de natureza regimental; 

 

Art. 152. A iniciativa de projetos na Assembleia Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste Regimento Interno, será:  

 

I – de Deputados; 
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Verifica-se que a espécie normativa adequada para tratar do tema e a Resolução, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a Constituição Estadual, conforme 

descrito no artigo 265 do Regimento Interno. 

 

Art. 265. O Regimento Interno poderá ser modificado mediante projeto de 

resolução da Assembleia Legislativa.  

 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo legislativo, o Projeto 

seguirá em regime ordinário de tramitação (art. 265, §2º c/c 148, ll do Regimento 

Interno da ALES).                 

 

Prosseguindo, ressalta-se que a matéria terá obrigatoriamente passar pelo crivo da 

Mesa Diretora da ALES conforme previsto no art. 17 do Regimento Interno. 

 

No que se refere ao quórum, o Projeto de Resolução será aprovado pelo voto favorável 

da maioria simples, estando presente a maioria absoluta dos membros desta Casa de 

Leis, em votação simbólica, nos termos do Art. 200, inciso l e 201 do Regimento Interno 

da ALES. 

 

Após análise dos aspectos constitucionais formais, resta-nos analisar os aspectos 

materiais, comparando o conteúdo do projeto com os preceitos constitucionais. Assim, 

as normas introduzidas no referido projeto encontram compatibilidade com os preceitos 

constantes das Constituições, Federal e Estadual. 

 

Em ato contínuo, a proposição deverá seguir para a Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação (artigo 41, inciso I, do Regimento Interno) e, após, 

para a Mesa Diretora (artigo 17, inciso XXI, do Regimento Interno).  

 

Em tempo, no que concerne ao ponto da vigência da lei no tempo, tem-se que, por se 

tratar de objeto normativo de fácil aplicabilidade, não há parâmetros de razoabilidade 

em se exigir prazo de vacatio legis para a entrada em vigor do Projeto de Resolução nº 
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38/2018, na hipótese de ser o mesmo transformado em Resolução. Nota-se, inclusive, 

que a necessidade de imediata aplicabilidade do projeto ampara-se na avaliação e 

ordenança da própria Assembleia Legislativa, haja vista tratar-se de matéria interna 

corporis de natureza regimental. 

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Ato nº 2.517/2008 (Da 

Compatibilidade com os Princípios, Direitos e Garantias Previstos no art. 5º da 

Constituição Federal), observa-se que os mesmos formam um acervo exemplificativo de 

Direitos Humanos Civis (Individuais ou Negativos) que garante uma esfera de proteção 

do indivíduo contra a ação danosa e indevida juridicamente do próprio Estado. 

 

Ora, cabe novamente destacar que os direitos humanos individuais possuem natureza 

de proteção do indivíduo em face da ação não autorizada juridicamente do Estado. 

Desta forma, o Projeto de Resolução nº 38/2018 não possui qualquer ressonância com 

esses Direitos Fundamentais, haja vista que não trata de ação incidente sobre os 

indivíduos presentes na sociedade e nem em relação aos seus bens, mas somente de 

simples alteração dos procedimentos regimentais dos trabalhos legislativos da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 

Em suma, por não possuir alcance sobre os direitos fundamentais previstos no art. 5º 

da Constituição Federal e nem em qualquer outro diploma constitucional ou legal. 

Frente a isso e por não ser incompatível com qualquer direito humano, cabe confirmar 

ampla compatibilidade da pretensa norma com a hodierna ordem constitucional. 

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Ato nº 2.517/2008 (Do 

Respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia), a análise converge também para o 

que se registrou no parágrafo anterior. Ou seja, o Projeto de Resolução nº 38/2018 não 

possui qualquer ressonância com Direitos Fundamentais e esse quadro específico da 

proposição inclui o Princípio da Isonomia que possui endereço no próprio art. 5º, caput 

e inciso I, da Constituição Federal. Vejamos: 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição; 

 

Desta forma, aflora da análise que o projeto em comento não produz resultado que 

afronta a condição de isonomia das pessoas, pela simples razão de que não versa 

sobre matéria de direitos fundamentais, mas, somente, de mero procedimento 

legislativo de natureza regimental. Disso, não resta outra posição que a óbvia 

confirmação de pleno respeito, por parte do objeto normativo do Projeto de Resolução 

nº 38/2018, ao Princípio Constitucional da Isonomia.  

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Ato nº 2.517/2008 (Do 

Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e a Coisa Julgada), contempla-se 

que o mesmo igualmente converge para o art. 5º da Constituição Federal. In verbis: 

 

“Art. 5º (...) 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada;” 

 

Nesse diapasão a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 

4.657/1942) foi recepcionada pela atual Constituição Federal e passou a integrá-la infra 

constitucionalmente, inclusive para fins de conceituar juridicamente tais Institutos de 

Segurança Jurídica, que são importantes garantidores de Paz Social. Assim, dita a 

ordem legal: 

 

“Art. 6º. A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados a ato 

jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
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§1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente 

ao tempo em que se efetuou. 

 

§2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou 

alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício 

tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio 

de outrem. 

 

§3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já 

não caiba recurso.” 

 

Desta forma, nos termos constitucionais e legais, o Projeto de Resolução nº 38/2018 

não inova a ordem jurídica para produzir efeito, não implica em desatendimento ao que 

juridicamente foi firmado por partes ou decidido em definitivo pela prestação 

jurisdicional. Em outros termos, a proposição legislativa indicada não desrespeita estes 

Institutos Jurídicos (Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito e Coisa Julgada) pela 

simples razão de que não normatiza nada antinômico ao interesse ou direitos de 

pessoas físicas e jurídicas, mas, somente, trata sobre simples matéria pertinente ao 

regimento interno do Poder Legislativo Estadual. 

 

Toda a realidade jurídica aferida da análise técnica constrói incontest a conclusão única 

e plena de que a proposição é, material e formalmente, constitucional, tanto perante a 

ordem constitucional republicana, quanto perante a ordem constitucional estadual. 

 

Por seu turno, estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores pátrios 

que impeça, material ou formalmente, o projeto de ser aprovado, consequentemente, 

recebe o grau de jurídico. 

 

Diante dos Ordenamentos Jurídicos, a normatividade do projeto de resolução não 

afronta a legislação federal e estadual, ao contrário atende a todos os preceitos, em 
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especial a estipulada para a aprovação de modificações parciais do Regimento Interno 

(art. 265 da Resolução nº 2.700/2009).  

 

Quanto à técnica legislativa empregada, a propositura atende as normas estabelecidas 

na Lei Complementar Federal nº 95/1998, com as alterações introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, que versam sobre a elaboração, redação, 

alteração e a consolidação das Leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 

da Constituição Federal e estabelecem normas para consolidação dos atos normativos, 

as quais são por sua adoção.  

 

Por sua vez a Diretoria de Documentação e Informação menciona que não existem 

normas legais em vigor, em tramitação correlatas ou similares com a matéria. 

 

Isto posto, opinamos pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa do Projeto de Resolução nº 38/2018, de autoria dos Deputados Sandro 

Locutor e Gilsinho Lopes. 

 

É o nosso parecer. 

 

Assembleia Legislativa, em 30 de novembro de 2018. 

 

 

Carli Margarida Guarnier Silva 

Procuradora da ALES 
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