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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

PARECERES 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O presente processo nº 083018 trata de 
pedido formulado a esta Casa Legislativa pelo Exmo. 
Sr. Ministro Paulo Gallotti, do E. Superior Tribunal 
de Justiça - STJ, nos termos do artigo 93 da 
Constituição Estadual, de autorização para processar 
criminalmente o Exmo. Sr. Governador do Estado, 
Paulo César Hartung Gomes, através da AÇÃO 
PENAL Nº 313/ES - processo 2004/0033560-4 
(processos de origem 20035001173588 e 
20040201540), iniciado pela queixa-crime 
apresentada por Alexandre Miguel, Exmo. Sr. Juiz 
Federal da Seção Judiciária do Estado do Espírito 
Santo, pela suposta prática dos crimes tipificados nos 
artigos 20 e 22 da Lei Federal nº 5.250/67 (Lei de 
Imprensa). 
 
 Com a tramitação regimental determinada 
pelos preceitos constantes do art. 260 do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 1.600/91, a 
solicitação emanada do STJ foi lida no Pequeno 
Expediente da Sessão Ordinária realizada em 27 de 
agosto do  corrente ano e encaminhada a esta 
Comissão para exame e parecer. 
 
 Em conformidade com o § 1º do referido 
dispositivo regimental, o processo foi recebido e 
avocado, sendo também determinada a notificação do 
Exmo. Sr. Governador do Estado para apresentar 
defesa escrita e indicar provas, dentro do prazo 
regimental de até dez sessões, o que foi prontamente 
atendido, através do encaminhamento da defesa, 
juntada ao processo no dia 02 de setembro deste ano. 
 O pedido de autorização formulado pelo STJ 
à Assembléia Legislativa está respaldado no art. 93 
da Constituição do Estado do Espírito Santo, que 
assim dispõe: 
 

“Art. 93. Depois que a 
Assembléia Legislativa 
declarar a admissibilidade 
da acusação do Governador 
do Estado, pelo voto de dois 
terços de seus membros, será 
ele submetido a julgamento 
perante o Superior Tribunal 
de Justiça, nas infrações 

penais comuns, ou perante a 
Assembléia Legislativa, nos 
crimes de responsabilidade”.  
 

 Em síntese, o Querelante acusa o Exmo. Sr. 
Governador do Estado de tê-lo agredido em sua 
honra e integridade moral, através de declarações 
proferidas e veiculadas na imprensa local, com o 
propósito de demonstrar seu inconformismo em 
virtude de decisão pelo mesmo proferida, e que, 
assim procedendo, o Chefe do Governo Estadual teria 
praticado as condutas criminosas tipificadas nos 
artigos 20 (calúnia) e 22 (injúria), da Lei Federal n0 
5.250/67 (Lei de Imprensa). 
 
 O inconformismo do Governador do Estado 
consubstancia-se no fato do Exmo. Sr. Juiz Federal 
ter proferido liminar autorizando o desembaraço 
aduaneiro de milhões de litros de combustível 
(gasolina tipo A) sem a obrigatoriedade de 
comprovação do recolhimento do ICMS. 
 
 Na queixa-crime consta que as declarações 
do Exmo. Sr. Governador teriam tido o condão de 
ofender intencionalmente a honra pessoal, a 
integridade moral e a dignidade no exercício do cargo 
de Juiz Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo. 
 
 A ofensa teria sido perpetrada, segundo o 
ofendido, pelo suposto fato do Governador do Estado 
ter se referido publicamente sobre a possível 
existência de vinculação entre a decisão do Juiz 
Federal e a “Máfia dos Combustíveis”, ao declarar 
que não permitiria que se voltasse a ser praticado 
crime de sonegação fiscal. 
 
 Dessa forma, teria o Exmo. Sr. Governador 
do Estado incidido no crime de calunia ao atribuir 
falsamente, ao ofendido, os crimes de quadrilha ou 
bando, corrupção, prevaricação e co-autoria em 
sonegação fiscal, ilícitos penais tipificados, 
respectivamente, nos artigos 288, 317 e 319, todos do 
Código Penal, e no artigo lº da Lei n º 8.317/90. Teria, 
ainda, ao qualificar a decisão judicial em tela de 
“extremamente suspeita, estranha, descabida e 
vergonhosa”, atentado contra a honra do Querelante, 
ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, caracterizando 
o delito de injúria. 
 
 Na defesa apresentada pelo Exmo. Sr. 
Governador do Estado é argumentado que não se 
pode imputar ao mesmo a prática dos crimes de 
calúnia ou injúria, previstos na Lei de Imprensa, 
como pretende o Exmo. Sr. Juiz Federal, uma vez 
que nas entrevistas veiculadas pela imprensa não há 
materialização de qualquer ofensa ao magistrado, 
pois, na realidade, pode-se considerar que suas 
declarações representam, no máximo, uma defesa 
ardorosa de que o combustível não poderia ser 
liberado sem o devido recolhimento do 
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correspondente tributo aos cofres deste Estado. 
 
 Ressalta também, na defesa, que nas 
declarações do Governador do Estado nada há de 
direcionamento concreto à pessoa do Exmo. Sr. Juiz 
Federal, que não foi alvo de sua indignação. 
 
 Na verdade, o Exmo. Sr. Governador voltou-
se contra a decisão, com palavras de leigo em Direito, 
como forma de apodar uma crítica, ainda que severa, 
ao conteúdo jurídico de uma decisão que contraria os 
interesses legítimos do Estado do Espírito Santo, mas 
nunca na intenção de colocar sob suspeita a conduta 
do magistrado. 
 
 Argumenta, ainda, que defender os cofres 
públicos, exigir o pagamento de tributos, enviar 
mensagens claras que o novo governo não permitiria 
e não pactuaria com qualquer tipo de sonegação 
fiscal, sinalizando que os tempos são outros e que o 
Poder Executivo conta com o apoio neste sentido da 
Assembléia Legislativa e do Poder Judiciário, são 
atitudes que não podem ser classificados como crime. 
 
 Enfim, consta na defesa apresentada, que o 
Chefe do Executivo determinou que a Procuradoria 
Geral do Estado defendesse o patrimônio público 
perante o Poder Judiciário Estadual e Federal, onde 
foram obtidas significantes decisões favoráveis ao 
Estado do Espírito Santo, conforme se verifica pelas 
cópias acostadas. 
 
 Deve ser ressaltado que o Ministro-Relator 
do E. Superior Tribunal de Justiça, adotando o 
posicionamento do Ministério Público Federal, 
entende que a Resolução nº 2.224,  editada pela 
Assembléia Legislativa em 31 de março de 2005, por 
meio da qual foi negada licença à referida Corte para 
processar criminalmente o Exmo. Sr. Governador, se 
circuscreveu ao mandato anterior, cabendo renovar o 
pedido a esta Casa para restabelecer o curso da ação. 
 
 Por fim, cabe registrar que o presente pedido 
não se faz acompanhar de cópia integral dos autos da 
ação penal originária, em descumprimento ao art. 260 
do Regimento Interno desta Assembléia Legislativa. 
Contudo, a vista de consubstanciar-se na renovação 
do pedido constante do Processo nº 045120-0, apenso 
ao presente, pode-se aproveitar a cópia da Ação Penal 
nº 313 constante do mesmo, no intuito de impor 
celeridade processual. 

 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Tratando-se de pedido de igual teor ao 
realizado em 2005, que, inclusive, obtém defesa 
também vasada em termos idênticos da produzida 

naquela oportunidade, cabe reproduzir o irretocável 
parecer adotado por esta Comissão, ad litteram: 

 
“Todos sabemos que a responsabilidade dos 

governantes, num sistema constitucional de poderes 
limitados, tipifica-se como uma das cláusulas 
essenciais à configuração mesma do primado da idéia 
republicana, que se opõe - em função de seu próprio 
conteúdo - às formulações teóricas ou jurídico-
positivas que proclamam, nos regimes monárquicos, 
a absoluta irresponsabilidade pessoal do Rei ou do 
Imperador, tal como ressaltado por JOSÉ ANTÔNIO 
PIMENTA BUENO (“Direito Público Brasileiro e 
Análise da Constituição do Império”, p. 203, item n. 
267, 1958, Ministério da Justiça - DIN). 

 
 Embora irrecusável a posição de grande 
eminência dos Governadores de Estado e do Distrito 
Federal no contexto político-institucional emergente 
de nossa Carta Política, impõe-se reconhecer, até 
mesmo como decorrência necessária do princípio 
republicano, a possibilidade de responsabilizá-los, 
penalmente, pelos atos ilícitos que eventualmente 
venham a praticar no desempenho de suas funções. 
 
 Mesmo naqueles Países, cujo ordenamento 
político revela uma primazia do Poder Executivo, 
derivada do crescimento das atividades do Estado, 
ainda assim - e tal como salienta JOSAPHAT 
MARINHO (RDA 156/11) - essa posição 
hegemônica, no plano jurídico-institucional, “não 
equivale a domínio ilimitado e absorvente”, 
basicamente porque a expansão do arbítrio deve ser 
contida por um sistema que permita a aferição do 
grau de responsabilidade daqueles que exercem o 
poder. 
 
 A consagração do princípio da 
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo 
configura “uma conquista fundamental da 
democracia e, como tal, é elemento essencial da 
forma republicana democrática que a Constituição 
brasileira adotou...” (PAULO DE LACERDA, 
“Princípios de Direito Constitucional Brasileiro”, 
p.459, vol. I). 
 
 A sujeição dos Governadores de Estado e do 
Distrito Federal, às conseqüências jurídicas de seu 
próprio comportamento, é inerente e consubstancial, 
desse modo, ao regime republicano, que constitui, no 
plano de nosso ordenamento positivo, uma das mais 
relevantes decisões políticas fundamentais adotadas 
pelo legislador constituinte brasileiro. 
 
 Não obstante a posição hegemônica que 
detém na estrutura político-institucional do Poder 
Executivo local, o Governador - que também é súdito 
das leis, como qualquer outro cidadão deste País - 
não se exonera da responsabilidade penal emergente 
dos atos que tenha praticado. 
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 A forma republicana de Governo, analisada 
em seus aspectos conceituais, faz instaurar, portanto, 
um regime de responsabilidade a que se deve 
submeter, de modo pleno, dentre outras autoridades 
estatais, o Chefe do Poder Executivo dos Estados-
membros e do Distrito Federal (RTJ 162/462-464, 
Rel. p/o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 
 
 O princípio republicano, que outrora 
constituiu um dos núcleos imutáveis das Cartas 
Políticas promulgadas a partir de 1891, não obstante 
sua plurissignificação conceitual, consagra, a partir 
da idéia central que lhe é subjacente, o dogma de que 
todos os agentes públicos - os Governadores de 
Estado e do Distrito Federal, em particular – são 
responsáveis perante a lei (WILSON ACCIOLI, 
“Instituições de Direito Constitucional”, p. 408-428, 
itens nºs 166/170, 2ª ed., 1981, Forense; JOSÉ 
AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito 
Constitucional Positivo”, p. 518-519, l0ª ed., 1995, 
Malheiros; MARCELO CAETANO, “Direito 
Constitucional”, vol. II/239, item n. 90, 1978, 
Forense, v.g). 
 
 Cumpre destacar, nesse contexto, o 
magistério irrepreensível do saudoso GERALDO 
ATALIBA (“República e Constituição”, p. 38, item 
n. 9, 1985, RT), para quem a noção de 
responsabilidade traduz um consectário natural do 
dogma republicano: 
 

“A simples menção ao termo 
república já evoca um universo de 
conceitos, intimamente relacionados 
entre si, sugerindo a noção do 
princípio jurídico que a expressão 
quer designar. Dentre tais conceitos, 
o de responsabilidade é essencial.” 
 

Foi por tal razão que o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, atento às implicações jurídicas e 
políticas que resultam do princípio republicano, 
pronunciou-se sobre o tema concernente a 
responsabilidade penal do Chefe do Poder Executivo 
dos Estados-membros, proferindo decisão 
consubstanciada em acórdão assim ementado: 

 
“PRINCÍPIO REPUBLICANO E 

RESPONSABILIDADE DOS 
GOVERNANTES. 

 
A responsabiLidade dos governantes 
tipifica-se como uma das pedras 
angulares essenciais à configuração 
mesma da idéia republicana. A 
consagração do princípio da 
responsabilidade do Chefe do Poder 
Executivo, além de refletir uma 
conquista básica do regime 
democrático, constitui conseqüência 

necessária da forma repub1icana de 
governo adotada pela Constituição 
Federal. 
O principio republicano exprime, a 
partir da idéia central que lhe é 
subjacente, o dogma de que todos os 
agentes públicos - os Governadores 
de Estado e do Distrito Federal, em 
particular - são igualmente 
responsáveis perante a lei. 
 

RESPONSABILIDADE PENAL 
DO GOVERNADOR DO 

ESTADO. 
 

Os Governadores de Estado - que 
dispõem de prerrogativa de foro 
ratione muneris, perante o Superior 
Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, a) 
estão permanentemente sujeitos, uma 
vez obtida a necessária licença da 
respectiva Assembléia Legislativa 
(RE 153. 968-BA, Rel. Min. ILMAR 
GALVAO - RE 159.230-PB, Rel. 
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE), a 
processo penal condenatório, ainda 
que as infrações penais a eles 
imputadas sejam estranhas ao 
exercício das funções 
governamentais.” (RTJ 170/40-41, 
Rel. p/o acórdão Min. CELSO DE 
MELLO) 
 

 Desse modo, se é certo que os Governadores 
de Estado são plenamente responsáveis por atos 
delituosos que eventualmente pratiquem no exercício 
de seu mandato, não é menos exato que a 
organização federativa do Estado brasileiro e a 
autonomia institucional dos Estados-membros 
desempenham um papel relevante na definição dos 
requisitos condicionadores da persecução penal que 
venha a ser instaurada contra os Chefes do Poder 
Executivo local. 
 
 Nesse contexto, torna-se de essencial 
importância a questão pertinente à prévia autorização 
legislativa, a ser dada pelo Poder Legislativo do 
Estado-membro, que constitui pressuposto 
viabilizador da instauração da persecução criminal 
contra o Chefe do Poder Executivo estadual. 
 
 A jurisprudência constitucional da Suprema 
Corte, bem por isso, atenta ao princípio da Federação, 
qualificou a necessidade de prévio consentimento da 
Assembléia Legislativa local como requisito de 
procedibilidade para a válida instauração da 
pesecutio criminis contra Governador de Estado. 
 
 Sob tal perspectiva institucional, o Supremo 
Tribunal Federal teve presente, para o efeito referido, 
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um postulado essencial à configuração mesma da 
organização federativa, tal como esta se acha 
delineada no sistema constitucional vigente em nosso 
País. 
 
 A idéia fundamental - que motivou essa 
orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo 
Tribunal Federal - traduz, na realidade, a consagração 
de um valor constitucional básico que informa e dá 
consistência à própria teoria da Federação: a 
autonomia institucional dos Estados-membros. 
 
 A importância político-jurídica dessa 
insuprimível prerrogativa institucional dos Estados-
membros é tão intensa que, sem ela, descaracterizar-
se-ia, por completo, a própria noção de Estado 
Federal, pois - não custa enfatizar - a autonomia das 
unidades federadas qualifica-se como valor essencial 
à compreensão do sistema federativo. 
 
 Mais do que isso, a idéia de Federação - que 
tem, na autonomia dos Estados-membros, um de seus 
“cornerstones” - revela-se elemento cujo sentido de 
fundamentalidade torna-a imune, em sede de revisão 
constitucional, à própria ação reformadora do 
Congresso Nacional, por representar categoria 
política inalcançável, até mesmo, pelo exercício do 
poder constituinte derivado (CF, art. 60, § 4º, I). 
 
 Por tal razão, tendo-se presente a natureza 
eminentemente constitucional da autonomia inerente 
aos Estados-membros, torna-se essencial - 
notadamente quando se tratar de persecução penal in 
judicio, promovida contra os Governadores dessas 
unidades federadas, de cuja instauração poderá 
resultar o seu afastamento provisório do exercício do 
mandato - que o postulado da Federação seja 
considerado como dado juridicamente relevante na 
definição dos requisitos que devem condicionar o 
processamento de qualquer acusação criminal, 
perante o Superior Tribunal de Justiça, contra o 
Chefe do Poder Executivo estadual. 
 
 Esse entendimento - que submete, à 
Assembléia Legislativa local, a avaliação política 
sobre a conveniência de autorizar-se, ou não, o 
processamento de acusação penal contra o 
Governador do Estado - funda-se na circunstância de 
que, recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo 
Superior Tribunal de Justiça, dar-se-á a suspensão 
funcional do Chefe do Poder Executivo estadual, que 
ficará afastado, temporariamente, do exercício do 
mandato que lhe foi conferido por voto popular, daí 
resultando verdadeira “destituição indireta de suas 
funções”, com grave comprometimento da própria 
autonomia político-institucional da unidade federada 
que dirige. 
 
 Na realidade, a diretriz jurisprudencial que 
prevalece no Supremo Tribunal Federal (RTJ 

151/978-979, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - RTJ 
158/280, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE) nada 
mais reflete senão a observância de paradigma 
revestido de inquestionável coeficiente de 
federalidade e que, fundado na Carta Política (art. 86, 
§ 1º, I), impõe-se, enquanto padrão referencial 
inderrogável, ao respeito dos Estados-membros e dos 
Tribunais da República. 
 
 Em suma: a jurisprudência firmada pelo 
Supremo Tribunal Federal impõe que a instauração 
de persecução penal, em juízo, contra Governador de 
Estado, por supostas práticas delituosas perseguíveis 
mediante ação penal de iniciativa pública ou de 
iniciativa privada, seja necessariamente precedida de 
autorização legislativa, dada pelo Poder Legislativo 
local, a quem incumbe, com fundamento em juízo de 
caráter eminentemente discricionário, exercer 
verdadeiro controle político prévio de qualquer 
acusação penal deduzida contra o Chefe do Poder 
Executivo do Estado-membro, compreendidas, na 
locução constitucional “crimes comuns”, todas as 
infrações penais (RTJ 33/590 - RTJ 166/785-786), 
inclusive as de caráter eleitoral (RTJ 63/1. - RTJ 
148/689 - RTJ 150/688-689) ou as de natureza 
meramente contravencional (RTJ 91/423). 
 
 A ratio subjacente a essa orientação 
jurisprudencial, que prestigia o princípio da 
Federação e que busca preservar a intangibilidade da 
autonomia estadual - impedindo que ocorra a 
suspensão provisória do exercício do mandato pelo 
Governador do Estado, motivada pelo recebimento 
judicial da denúncia ou da queixa-crime, exceto se 
houver consentimento prévio emanado da 
Assembléia Legislativa local - reflete-se no próprio 
magistério da doutrina (ALEXANDRE DE 
MORAES, “Direito Constitucional”, p. 429/430, 7ª 
ed., 2000, Atlas; JULIO FABBRINI MIRABETE, 
“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 296, 
item n. 84.8, 7ª ed., 2000, Atlas; DAMASIO E. DE 
JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 
99, 17ª ed., 2000, Saraiva, vg.), cuja percepção do 
tema em exame põe em destaque a 
imprescindibilidade dessa autorização legislativa, 
qualificada, sob tal aspecto, como requisito de 
procedibilidade que condiciona a instauração,  em 
juízo, de persecução penal contra o Chefe do Poder 
Executivo estadual, a quem se tem reconhecido, 
enquanto in officio, relativa imunidade formal em 
face dos processos penais condenatórios. 
 
 Mostra-se lapidar, sob todos os aspectos, a 
autorizada lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA 
(“Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 
614/615, item n. 17, 19ª ed., 2001, Malheiros), que, a 
propósito da questão ora em analise, expende as 
seguintes considerações: 
 

“É que o juízo prévio de 
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admissibilidade da acusação, 
que requer o voto de dois 
terços da representação 
popular, é um prejulgamento 
que embasa a suspensão do 
acusado de suas altas 
funções, com aquela mesma 
idéia dos sistemas argentino e 
norte-americano de que uma 
alta autoridade 
governamental não pode ser 
submetida a um processo 
político ou criminal, enquanto 
estiver no exercício de sua 
magistratura. 
............................................... 
 

O Brasil encontrou ainda um 
sistema mais adequado, 
submetendo o processo de 
imposição de sanção política 
ou criminal a uma condição 
prévia de oportunidade 
política a ser decidida pela 
representação popular, o que 
corresponde a uma exigência 
democrática de que o 
Governador, como o 
Presidente da República, só 
deva ser submetido a um 
processo que o afaste do 
cargo, para o qual foi eleito 
pelo povo, com o 
consentimento ponderado 
pelo voto de dois terços dos 
membros da respectiva 
assembléia representante 
desse mesmo povo.” 
(grifamos) 
 
 

 Cientes de que o Poder 
Legislativo estadual deve exercitar seu poder 
discricionário, através de critério meramente político, 
verificando a conveniência aos interesses do Estado, 
a oportunidade do afastamento, ainda que merecida, 
constatamos que, de fato, resta somente comprovado 
que o Governador ousou defender o recolhimento do 
tributo (ICMS) neste Estado relativo ao combustível 
importado pelo Porto de Vitória e estocado no 
Município de Vila Velha-ES, por se tratar de questão 
jurídica sedimentada pela Súmula nº 661 do Supremo 
Tribunal Federal que dispõe: 
 

“Súmula 661 do STF — Na 
entrada de mercadoria 
importada do exterior, 
legitima a cobrança do 
ICMS por ocasião do 
desembaraço aduaneiro.” 

 Caso a decisão liminar fosse mantida seriam 
liberados cerca de 6.000.000 (seis milhões) de litros 
de gasolina e o Estado do Espírito Santo deixaria de 
arrecadar quantia superior a R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais) de ICMS, o que representava 15% 
na arrecadação mensal decorrente de combustíveis, 
conforme atesta documento integrante da defesa. 
 
 Portanto, a liminar concedida impunha um 
enorme prejuízo aos cofres públicos deste Estado, o 
que justifica o clamor do Exmo. Sr. Governador do 
Estado no inconformismo com a ordem proferida no 
Mandado de Segurança n0 2003.50.01.017358-8, 
impetrado pela empresa Oásis Distribuidora de 
Petróleo Ltda., com sede em São Paulo, que 
autorizava o desembaraço aduaneiro do combustível 
sem a exigência de comprovação do recolhimento do 
ICMS em favor do Estado do Espírito Santo. 
 
 Por outro lado, ainda que compreensível o 
posicionamento do Querelante contra o clamor das 
declarações do Exmo. Sr. Governador do Estado, 
conforme veiculado pela imprensa, mormente, pela 
suposição de ter o mesmo se referido publicamente 
sobre a possível existência de vinculação entre a 
decisão do Juiz Federal e a “Máfia dos 
Combustíveis”, é fácil constatar que a referência a 
esta expressão (Máfia dos Combustíveis), constante 
do texto da reportagem publicada no site SINDI 
PRETRÓLEO em 05/01/2004, é da lavra do redator 
do artigo e não do Governador do Estado. 
 
 Também trazemos a consideração importante 
argumentação de que o Tribunal Regional Federal 
do Rio de Janeiro (TRF/2ª Região), órgão 
competente para julgar os recursos interpostos de 
decisões prolatadas pelos Juízes da Seção Judiciária 
Federal deste Estado, suspendeu os efeitos da 
liminar concedida pelo MM. Juiz Federal, conforme 
comprova a decisão prolatada nos Autos dos 
Agravos de Instrumento n0s 2004.01.000184-4 e 
2004.02.01.000055-1.  Este argumento demonstra, no 
mínimo, a plausibilidade jurídica do posicionamento 
do Chefe do Executivo local, o que faz resultar como 
conseqüência fática, a conclusão de que o mesmo 
agiu em estrito cumprimento de dever inerente ao 
elevado cargo que ocupa, ou seja, de direção superior 
da administração estadual. 

 
 Devemos também nos referir ao fato de que, 
no âmbito do Poder Judiciário Estadual, foram 
obtidas importantes liminares em favor do Estado 
do Espírito Santo, nos Autos da Ação Cautelar 
Fiscal, processo nº 024.040.006.835, que tramitou 
perante a Vara Privativa das Execuções Fiscais de 
Vitória, e nos Autos da Ação de Busca e Apreensão 
do combustível que tramitou perante a Vara dos 
Feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal e dos 
Registros Públicos de Vila Velha-ES. 
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 Assim, diante desta cristalina situação 
favorável ao Estado do Espírito Santo, as empresas 
interessadas desistiram do Mandado de Segurança 
impetrado perante a Seção Judiciária da Justiça 
Federal, no qual haviam obtido a liminar guerreada e 
admitiram a procedência da exigência de 
recolhimento do tributo em expediente encaminhado 
ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da Fazenda. As 
referidas empresas não só reconheceram a exigência 
como se comprometeram a desembaraçar o 
combustível mediante o recolhimento do tributo em 
três ocasiões, conforme decisão judicial que 
homologou o acordo nos Autos da Ação Cautelar 
Fiscal referenciada. 
 
 Todo este árduo trabalho do Exmo. Sr. 
Governador do Estado e de sua equipe, além de, em 
nosso ponto de vista, constituir-se na causa 
fundamental da reconstrução deste Estado, vem 
sendo reconhecido por mais de 87% dos capixabas, 
nacionalmente e no âmbito dos mais sérios 
organismos internacionais, o que recomenda não 
romper a continuidade deste Governo, com o 
afastamento do seu comandante maior. 
 
 Sendo salutar repetir, conforme a 
jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal 
Federal, a instauração de persecução penal, em juízo, 
contra Governador de Estado, por supostas práticas 
delituosas perseguíveis mediante ação penal de 
iniciativa pública ou de iniciativa privada, é 
necessariamente precedida de autorização legislativa, 
dada pelo Poder Legislativo local, a quem incumbe, 
com fundamento em juízo de caráter 
EMINENTEMENTE DISCRICIONÁRIO, exercer 
verdadeiro CONTROLE POLÍTICO de qualquer 
acusação penal deduzida contra o Chefe do Poder 
Executivo do Estado-membro. 
 
 Portanto, a vista da menor gravidade das 
infrações que são atribuídas ao atual Governador, se 
comparadas com os acontecimentos inusitados e 
crimes cometidos neste Estado antes de sua gestão, 
mesmo que estas estivessem devidamente 
caracterizadas e comprovadas, não seria justificável o 
afastamento do comandante de um governo que 
propugna, de fato, pela reconstrução do Estado, 
dando-nos a certeza de que realmente “a hora é essa” 
para que o Espírito Santo seja reconhecido como um 
dos mais fortes Estados da Federação. A contrario 
senso, constatamos que, na realidade, não restaram 
tipificados os crimes supostamente atribuídos ao 
mesmo e temos a impressão de que, ainda que 
autorizado o processo criminal contra o Chefe do 
Executivo local, o próprio Superior Tribunal de 
Justiça - STJ haverá por não receber a denuncia, 
como lhe faculta o artigo 6º da Lei Federal nº 8.038, 
de 28.05. 1990, fazendo parecer que esta Assembléia 
Legislativa motivou-se por razões políticas ou 
pessoais desprovidas da lógica ou da razão.” 

 Assim, pelos fatos e fundamentos expostos, 
que ainda encontram respaldo na atualidade, torna-se 
imperioso concluir que o único parecer plausível a 
ser ofertado a consideração dos membros desta Douta 
Comissão é o que conclui pela denegação de licença 
ao Superior Tribunal de Justiça para processar 
criminalmente o Governador do Estado pelos fatos 
descritos na Ação Penal nº 313/ES, cujos autos 
constam do apenso Processo nº 045120-0.  Assim, 
nos termos do artigo 260, § 1º, inciso III, combinado 
com o artigo 84, todos do Regimento Interno desta 
Assembléia Legislativa, sugerimos aos membros 
desta Douta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 317/2008 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela DENEGAÇÃO de licença ao Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, nos termos do artigo 93 da 
Constituição do Estado, para processar criminalmente 
o Exmo. Sr. Governador do Estado, Paulo César 
Hartung Gomes, através da AÇÃO PENAL Nº 
313/ES - processo 2004/0033560-4 (processos de 
origem 20035001173588 e 20040201540), iniciado 
pela queixa-crime apresentada pelo Exmo. Sr. Juiz 
Federal da Seção Judiciária do Estado do Espírito 
Santo, Alexandre Miguel, onde lhe atribui a suposta 
prática dos crimes tipificados nos artigos 20 e 22 da 
Lei Federal nº 5.250/67 (Lei de Imprensa), em 
conformidade com o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15/2008 
 
Nega  licença ao STJ para processar criminalmente 

o Exmo. Sr. Governador do Estado, pelos fatos 
aduzidos na AÇÃO PENAL Nº 313/ES (Processo 

2004/0033560-4) 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 Art. 1º Fica negada a licença ao Superior 
Tribunal de Justiça – STJ para, nos termos do artigo 
93 da Constituição do Estado, processar 
criminalmente o Exmo. Sr. Governador do Estado, 
Paulo César Hartung Gomes, pelos fatos aduzidos na 
AÇÃO PENAL Nº 313/ES - processo 
2004/0033560-4 (processos de origem 
20035001173588 e 20040201540), iniciado pela 
queixa-crime apresentada pelo Exmo. Sr. Juiz 
Federal da Seção Judiciária do Estado do Espírito 
Santo, Alexandre Miguel, onde lhe atribui a suposta 
prática dos crimes tipificados nos artigos 20 e 22 da 
Lei Federal nº 5.250/67 (Lei de Imprensa). 
 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
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 Sala das Comissões, em 09 de setembro de 
2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO – Presidente 
THEODORICO FERRAÇO – RELATOR 

ÉLCIO ÁLVARES - Membro 
WOLMAR CAMPOSTRINI – Membro 

VANDINHO LEITE – Membro 
MARCELO SANTOS – Membro 
CLAUDIO VEREZA - Membro 

 
 

PODER EXECUTIVO 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
Vitória, 04 de setembro de 2008 
 
 
MENSAGEM Nº 223/2008 
 
 
Senhor Presidente: 

 
 

Submeto à apreciação dessa 
Assembléia Legislativa o incluso Projeto de Lei em 
que solicito a indispensável autorização para contrair 
empréstimo externo junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID no valor de até 
US$175.000.000 (cento e setenta e cinco milhões de 
dólares americanos) para execução do Programa 
Rodoviário do Espírito Santo III. A contrapartida do 
Governo do Estado é de US$75.000.000 (setenta e 
cinco milhões dólares americanos), totalizando um 
investimento de US$250.000.000 (duzentos e 
cinqüenta milhões de dólares americanos). 

 
O Programa resultará em uma 

melhoria substantiva das condições de rodagem em 
cerca de 14% do total da rede pavimentada e buscará 
promover a sustentabilidade do sistema viário 
mediante melhorias na eficiência da gestão através do 
fortalecimento institucional do DER-ES com previsão 
para ser implantado em 4 (quatro) anos. O Programa 
foi planejado em estrita articulação e continuidade 
com os Programas Rodoviários I e II, também 
financiados pelo BID, buscando complementar e 
aperfeiçoar o nível de qualidade da malha 
alimentadora básica já implantada, por meio de 
melhoramentos capazes de ampliar os níveis de 
segurança e economia de operação do transporte 
rodoviário e, se insere integralmente nas ações do 
Governo do Estado para atender a demanda do 
crescimento sócio-econômico do Estado. 

 

 Os principais investimentos serão destinados à 
implantação de projetos estruturantes focados nos 
eixos norte e sul do Estado, áreas de forte expansão de 
investimentos, especialmente nos setores produtivos 
metalmecânico, rochas ornamentais, siderurgia, 
petróleo e gás e logística.  Também são previstos a 
aquisição de equipamentos para a melhoria da 
eficiência da administração do DER, no 
gerenciamento, controle, fiscalização e operação das 
rodovias estaduais, além da implantação do Plano de 
Gestão de Transporte de Produtos Perigosos. As ações 
previstas fundamentam-se em dois componentes 
principais, quais sejam: 
 

1. Obras Civis Rodoviárias, compreendendo a 
construção de 74 Km de pavimentação de 
novas vias; 304,2Km de reabilitação de 
trechos; obras de interseções; segurança 
rodoviária; recuperação de passivos 
ambientais e aquisição de equipamentos e 
apoio para execução do Plano de Gestão do 
Transporte de Produtos Perigosos. 

 
2. Engenharia e Administração, contemplando a 

elaboração de estudos e projetos de 
engenharia. 

 
 As condições financeiras e operacionais a que 
se refere este Projeto de Lei serão regidas pelas 
normas ajustadas entre o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, a União e o Governo do 
Estado do Espírito Santo, atendida a legislação vigente 
e de acordo com os critérios regularmente utilizados 
em operações com o setor público. 
 

O Programa Rodoviário do Espírito Santo III 
foi submetido à autorização da Comissão de 
Financiamento Externo (COFIEX), coordenada pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
tem sua inclusão no Programa de Reestruturação e 
Ajuste Fiscal do Estado do Espírito Santo, estando 
assim dentro da capacidade de contratação de 
operações de crédito, conforme avaliação da 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN.  

 
Pelo exposto, Senhor Presidente, solicito o 

empenho de Vossa Excelência e dos ilustres 
Deputados na aprovação do Projeto de Lei em 
apreço. 

 
Atenciosamente 
 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

 
Anexo á Mensagem nº          /08 

 
Programa Rodoviário do Espírito Santo III 
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Principais investimentos que serão executados com 
os recursos do empréstimo pretendido: 

 

1.  Obras Civis Rodoviárias: 

1.1 Obras de Pavimentação 
 

 
 

Rodovia Trecho
ES 120 Contorno da Serra (Mestre Álvaro) 19,0
ES 150 Rodovia Sul: Entr ES 060 (Meaípe) - Entr BR 101 (Frade) 55,0

74,0

Extensão (Km)

TOTAL  
 
1.2 Obras de Reabilitação  

 
Rodovia Trecho
ES 423 Ecoporanga - Três Vendas 49,4
ES 080 Três Vendas - Córrego do Óleo 19,0
ES 313 Pinheiros - Itauninhas 20,0
ES 313 Itauninhas - BR 101 20,0
ES 423 São Mateus - Guriri 12,6
ES 080 Ponte s/ Rio Pancas - São Domingos 46,9
ES 341 Pancas - Angelo Frechiani 24,2
ES 257 BR 101 - Aracruz 11,5
ES 257 Aracruz - ES 010 22,0
ES 355 Santa Maria de Jetibá - Santa Leopoldina 31,8
ES 484 Guaçui - Divisa ES/RJ (Bom Jesus do Norte) 46,9

304,3

Extensão (Km)

TOTAL  
 

1.3 Obras de Interseções 
 

Melhorias da interseção da Rodovia Darly 
Santos (ES 471) e da Rodovia Carlos 
Lindemberg, com a execução de obras para 
operação em dois níveis. 

 
1.4 Segurança Rodoviária  

 
• Tratamento dos pontos críticos e 

implantação do Plano de Gestão do 
Transporte dos Produtos Perigosos; 

 
• Construção de Unidades Básicas de 

Apoio Operacional, com os 
equipamentos necessários e áreas de 
acessos. 

 
1.5 Obras Civis - Fortalecimento Institucional 

 
• Recuperação de passivos ambientais 

cadastrados para a implementação do 
Plano de Recuperação de Passivos 
Ambientais; 

 
• Aquisição de equipamentos e apoio para 

execução do Plano de Gestão do 
Transporte de Produtos Perigosos, com 
aquisição de veículos especiais e de 
resgate para aparelhamento do Corpo de 
Bombeiros, inclusive informatização, 
treinamento de pessoal e programas de 
educação ambiental e segurança 
rodoviária. 

 
1.6 Administração do Projeto: Elaboração de 

estudos técnicos e projetos, supervisão e 
gerenciamento da implementação do 
Programa. 

 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 291/2008 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
contrair empréstimo externo junto 
ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID destinada à 
execução do Programa Rodoviário 
III do Espírito Santo. 

 
 

 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 
contrair empréstimo externo junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor 
de US$ até 175.000.000 (cento e setenta e cinco 
milhões de dólares americanos) destinados à 
execução do Programa Rodoviário III do Espírito 
Santo. 

 
 Art. 2º As condições financeiras e 
operacionais serão regidas pelas normas ajustadas 
entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID, a União e o Governo do Estado do Espírito 
Santo, atendida a legislação vigente. 

 
Art. 3º São objetivos do Programa ao qual se 

destina o empréstimo: construção de obras civis 
rodoviárias de pavimentação e reabilitação, melhorias 
de interseções, obras de segurança rodoviária e de 
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recuperação de passivos ambientais, aquisição de 
equipamentos e apoio à implementação do Plano de 
Gestão do Transporte de Produtos Perigosos. 

 
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a 

conceder garantias e contra garantias para a 
realização do empréstimo de que trata esta Lei, tais 
como: 

 
I- vinculação dos tributos de que trata o 
artigo 155 da Constituição Federal,  nos 
termos do § 4º do artigo 167; 
II - vinculação dos impostos de que trata o 
artigo 157 da Constituição Federal; 
III - vinculação dos tributos de que trata o 
artigo 159 da Constituição Federal; 
IV - outras garantias em direito admitidas. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes da operação 

de crédito mencionada no artigo 1º correrão à conta da 
dotação orçamentária “Amortização e Encargos sobre 
Financiamento da Dívida Externa”. 

 
Art. 6º O Poder Executivo fará consignar nos 

Orçamentos Anuais e Plurianuais do Estado, durante 
todo o prazo da operação de crédito a que se refere 
esta lei, as dotações suficientes à amortização do 
principal e dos acessórios decorrentes do contrato da 
citada operação de crédito. 

 
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir os créditos adicionais necessários ao 
cumprimento desta lei. 

 
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
 
Vitória, 04 de setembro de 2008 
 
 
MENSAGEM Nº 224/2008 
 
Senhor Presidente: 

 
Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis o 

incluso Projeto de Lei, que trata da autorização para 
que o Governo do Estado possa contratar junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 
operação de crédito internacional no valor de até US$ 
48.000.000 (quarenta e oito milhões de dólares 
americanos) para execução do Programa de 
Desenvolvimento Regional do Turismo do Espírito 
Santo. A contrapartida do Governo do Estado é de 
US$ 32.000.000 (trinta e dois milhões de dólares 
americanos), totalizando um investimento de US$ 
80.000.000 (oitenta milhões de dólares americanos). 

As condições financeiras e operacionais a que 
se refere este Projeto de Lei serão regidas pelas 
normas ajustadas entre o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, a União e o Governo do 
Estado do Espírito Santo, atendida a legislação vigente 
e de acordo com os critérios regularmente utilizados 
em operações com o setor público. 

 
A operação de crédito pretendida pelo Estado 

está inserida no âmbito do PRODETUR NACIONAL, 
uma Linha de Crédito junto ao BID disponibilizada 
pelo Governo Federal, sob a coordenação do 
Ministério do Turismo. Essa Linha de Crédito 
representa a oportunidade de construção nacional de 
um Programa de Desenvolvimento do Turismo, sob a 
égide das macro diretrizes da política federal para o 
setor, evitando assim que cada estado ou município 
desenvolva projetos de forma dissonante às 
orientações da Política Nacional de Turismo.  

 
O Programa tem como objetivo geral ampliar 

o desempenho da atividade turística no Estado e 
facilitar o consumo do produto turístico nos mercados 
nacional e internacional, com investimentos 
importantes concentrados nos municípios de Vitória e 
Guarapari, com a construção do Centro de 
Convenções e Eventos de Vitória, a ser implantado 
no sítio aeroportuário e com a implementação das 
obras de revitalização, reorganização urbanística e 
paisagística do trecho da Orla do Canal de Guarapari. 
O Programa contempla ainda ações para a 
sustentabilidade dos investimentos, como a 
implantação de centros de atendimento e informações 
turísticas, elaboração do plano de divulgação e 
marketing, plano de desenvolvimento integrado do 
turismo sustentável da Região Metropolitana e dos 
planos diretores municipais de turismo e ações de 
gestão e educação ambiental na área de atuação do 
Programa. 

 
Assim, Senhor Presidente, solicito o empenho 

de Vossa Excelência e dos ilustres Deputados na 
aprovação do Projeto de Lei em apreço. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

 
PROJETO DE LEI Nº 292/2008 

 
Autoriza o Poder Executivo a 
contrair empréstimo externo junto 
ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID para 
execução do Programa de 
Desenvolvimento Regional do 
Turismo do Espírito Santo – 
PRODETUR ES. 
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 
contrair empréstimo externo junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor 
de até US$ 48.000.000 (quarenta e oito milhões de 
dólares americanos) para execução do Programa de 
Desenvolvimento Regional do Turismo do Espírito 
Santo – PRODETUR ES. 

 
Art. 2º As condições financeiras e 

operacionais serão regidas pelas normas ajustadas 
entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID, a União e o Governo do Estado do Espírito 
Santo, atendida a legislação vigente. 

 
 
Art. 3º O PRODETUR ES  tem como 

objetivos a construção do Centro de Convenções e 
Eventos de Vitória, a implementação das obras de 
revitalização, reorganização urbanística e paisagística 
do trecho da Orla do Canal de Guarapari, 
investimentos na implantação de centros de 
atendimento e informações turísticas, elaboração do 
plano de divulgação e marketing, elaboração do plano 
de desenvolvimento integrado do turismo sustentável 
da Região Metropolitana e dos planos diretores 
municipais de turismo e ações de gestão e educação 
ambiental na área de atuação do Programa. 

 
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a 

conceder garantias e contra garantias para a 
realização do empréstimo de que trata esta Lei, tais 
como: 

 
I -  vinculação dos tributos de que trata o 

artigo 155 da Constituição Federal, nos termos do § 
4º do artigo 167; 

II -  vinculação dos impostos de que trata 
o artigo 157 da Constituição Federal; 

III -  vinculação dos tributos de que trata o 
artigo 159 da Constituição Federal; 

IV -  outras garantias em 
direito admitidas. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes da operação 

de crédito mencionada no artigo 1º correrão à conta da 
dotação orçamentária “Amortização e Encargos sobre 
Financiamento da Dívida Externa”. 

 
Art. 6º O Poder Executivo fará consignar 

nos Orçamentos Anuais e Plurianuais do Estado, 
durante todo o prazo da operação de crédito a que se 
refere esta lei, as dotações suficientes à amortização 
do principal e dos acessórios decorrentes do contrato 
da citada operação de crédito. 

 
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir os créditos adicionais necessários ao 
cumprimento desta lei. 

 
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
Vitória, 04 de setembro de 2008. 
 

 
MENSAGEM Nº 225/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 
 

Submeto ao exame dessa Casa de Leis a 
Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei 
Complementar n° 28/2008, que “Dispõe sobre 
alterações na Lei n° 3196, de 09 de janeiro de 1978”, 
encaminhado a essa Assembléia Legislativa pela 
Mensagem n° 213/2008, datada de 22/08/2008. 

 
Considerando que as alterações ora propostas 

abrangem todo o projeto de lei anteriormente 
encaminhado a essa Casa, solicito a V. Exa. seja 
substituído o projeto de lei anterior pela nova 
proposta, esperando para tanto contar com o apoio 
sempre presente de V. Exa. e demais ilustres 
Deputados. 

 
 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 
 

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR N° 28/2008 

 
Dispõe sobre alterações na 
Lei nº 3.196, de 09 de janeiro 
de 1978. 

 
 

Art. 1º Ficam incluídos na Lei 
nº 3.196, de 09/01/1978, os Artigos 76-A e 92-A com 
as seguintes redações: 

 
“Art. 76-A. A remuneração do 
militar, em atividade fora do 
Poder Executivo do Estado, 
nas situações previstas em lei 
ou decreto, será ressarcida 
pelo órgão público, ao qual o 
militar prestará serviço, salvo 
se previsto no quadro 
organizacional.”   (NR) 
 
“Art. 92-A. O Praça da 
reserva remunerada poderá 
retornar ao serviço ativo, 
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voluntariamente, mediante 
convocação por ato do 
Governador do Estado, por 
solicitação motivada do 
Secretário de Estado da 
Segurança Pública e Defesa 
Social, para atuar prestando 
serviço de:  
 
I – escolta e custódia; 
 
II – defesa civil e segurança 
de perímetro de instalações de 
serviços públicos; 
 
III – guarda de Organização 
Militar Estadual; 
 
IV – segurança pessoal de 
autoridades; 
 
V - procedimentos 
administrativos; e 
 
VI – inteligência policial.” 
 
Parágrafo único. O Praça da 
Reserva Remunerada, 
convocado nos termos deste 
artigo, não integrará o quadro 
de militares da ativa; não 
concorrerá às promoções, 
exceto post-mortem; 
submeterá às regras e deveres 
da disciplina e hierarquia 
militar.”    (NR) 
 
Art. 2º O Parágrafo 3º do Art. 

123 da Lei nº 3.196/1978, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 123. [...] 
 
[...] 
 
§ 3º [...] 
 
[...] 
 
f) passado como convocado 

nos termos do Art. 92-A desta Lei. (NR)  
 
[...]” 
 
Art. 3º A convocação de que 

trata o Art. 92-A ora incluído na Lei nº 3.196/1978, 
deverá: 

 
I ser precedida de solicitação 

motivada do órgão público requisitante, dirigida ao 

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa 
Social; 

 
II ser precedida de aprovação 

por inspeção de saúde, avaliação física e de 
comportamento ético adequado; 

 
III ter a duração por prazo 

determinado, não podendo ser superior a 2 (dois) 
anos, admitida uma única prorrogação por igual 
período. 

 
Art. 4º O Praça, convocado 

nos termos do Art. 92-A, deverá manifestar sua 
aquiescência, por escrito, no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, junto da unidade administrativa, definida 
por ato do Comandante Geral da Polícia Militar ou do 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar e 
terá assegurado, enquanto permanecer nesta situação, 
o direito de receber:  

 
I – ajuda de custo proporcional 

a jornada de trabalho no valor de: 
 
a) R$ 800,00 (oitocentos reais) 

para jornada semanal de 30 horas; 
 
b) R$ 1.000,00 (um mil reais) 

para jornada semanal de 40 horas. 
 
II – vale transporte destinado 

ao deslocamento para o local de trabalho. 
 
§ 1º A ajuda de custo de que 

trata o caput não será base de cálculo para nenhuma 
vantagem; não será incorporada aos proventos e não 
sofrerá incidência de contribuições previdenciárias.  

 
§ 2º Os valores da ajuda de 

custo prevista neste artigo serão alterados por lei 
ordinária.  

 
§ 3º As disposições dos 

Artigos 83 e 96 da Lei nº 2.701, de 16 de junho de 
1972, não se aplicam aos Praças convocados nos 
termos Art. 92-A da Lei nº 3.196, de 09/01/1978.  

 
Art. 5º O Praça, convocado 

nos termos do Art. 92-A continuará a perceber seus 
proventos de inatividade.  

 
Art. 6º O Praça, convocado 

nos termos do Art. 92-A deverá atuar uniformizado, 
exceto nos casos em que for autorizado, observando 
as normas contidas nos artigos 71 a 74 da Lei nº 
3.196, de 09/01/1978.  

 
Art. 7º Aplicam-se as 

disposições desta lei complementar, no que couber, 
ao militar que estiver agregado, com base na alínea 
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“b”, do § 1º, do art. 75, da Lei nº 3.196, de 
09/01/1978, enquanto aguarda a transferência à 
reserva remunerada, por ter completado tempo 
serviço ou de contribuição ao regime de previdência, 
na forma da legislação.  

 
Parágrafo único. A 

convocação nos termos do caput não interrompe os 
atos inerentes à transferência para a reserva 
remunerada. 

 
Art. 8º As despesas com ajuda 

de custo, com vale transporte e com do fardamento 
militar serão de responsabilidade do órgão público, 
ao qual o Praça convocado prestará serviço.  

 
Art. 9° O Praça, convocado 

nos termos do Art. 92-A deverá, sempre que 
necessário, submeter-se a requalificação. 

 
Art. 10. A Polícia Militar e o 

Corpo de Bombeiros Militar receberão inscrições 
prévias para formar cadastro com os Praças 
interessados na convocação de que trata o Art. 92-A 
da Lei nº 3.196, de 09/01/1978. 

Art. 11. A convocação de que 
trata o Art. 92-A será interrompida nas seguintes 
hipóteses:  

I – a pedido; 

II – quando da conclusão da 
atividade que motivou a convocação; 

 
III - quando do encerramento 

do prazo da convocação; 
 
IV – por interesse da 

administração; 
 
V – quando o convocado 

atingir a idade limite para Reforma. 
 
Parágrafo único. A 

interrupção a pedido, de que trata o inciso I deste 
artigo, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados da data do requerimento. 

 
Art. 12. O Chefe do Poder 

Executivo poderá regulamentar a aplicação desta Lei 
Complementar. 

 
Art. 13. As despesas 

decorrentes desta lei complementar correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias que, se 
necessário, serão suplementadas. 

 
Art. 14. Esta lei complementar 

entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 REPERCUSSÃO DO PROJETO DE LEI 

ESPECIFICAÇÃO 
Quantidade

Máxima Valor  2008 (1) 2009 2010 

PRAÇAS CONVOCADOS – 40 
HORAS    700 1.000,00 1.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00

PRAÇAS CONVOCADOS – 30 
HORAS    700 800,00 560.000,00 6.720.000,00 6.720.000,00

FARDAMENTO MILITAR (2) 1.400 517,73 724.822,00 0 0
40 (QUARENTA) VALES 
TRANSPOTES TRANCOL 1.000 78,00 156.000,00 936.000,00 936.000,00

40 (QUARENTA) VALES 
TRANSPORTE VITÓRIA    400 70,00 56.000,00 336.000,00 336.000,00

Previsão de Aumento da 
Despesa de Pessoal 

  2.784.822,00 16.392.000,00 16.392.000,00

 
Notas: 
 

(1) No Exercício de 2008 foram considerados somente 2(dois) meses; 
(2) Foram considerados fardamento somente no exercício de 2008; 

 
Fardamento Militar Valou Unitário 

1 (um) Boné 10,73 
2 (duas) Calças e 2 (duas) Camisas 190,00 
1 (um) par de Coturno 196,00 
1 (um) Cinto de Nylon 10,00 
1 (um) Cinto com Coudre 111,00 

TOTAL 517,73 
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Vale Transporte Valou Unitário Quantidade Total 

Vale Transporte Trancol 1,95 40 78,00 
Vale Transporte Vitória 1,75 40 70,00 

 
 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.588 
 

Cria Comissão Especial para acompanhar e 
apresentar amplo estudo sobre o impacto do 

desenvolvimento econômico no Sul do Estado do 
Espírito Santo, decorrente do surto de progresso 

advindo do petróleo, da siderurgia e da 
industrialização de forma geral. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelos artigos 30, inciso II, 47 
e 48 do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1.600, de 11 de dezembro de 1991, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial, 
composta de 05 (cinco) membros para, no prazo 
de 90 (noventa) dias, acompanhar e apresentar 
amplo estudo sobre o impacto do 
desenvolvimento econômico no Sul do Estado do 
Espírito Santo, decorrente do surto de progresso 
advindo do petróleo, da siderurgia e da 
industrialização de forma geral. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1º Secretária 
WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.589 

 
 

Estabelece atribuições para cargos do Grupo 
Específico de Apoio às Atividades de 

Representação Político-Parlamentar da 
Assembléia Legislativa. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº l.600, de 11 de 
dezembro de 1991, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
 
Art. 1º O Anexo I, a que se refere o artigo 8º da 
Resolução nº 1.905, de 14.12.1998, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 
   

ANEXO I 
 
(...) 
 
1. (...) 
 
2. (...) 
 
3. Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, Código ASGRP: 
(...) 
- executar as atribuições do cargo de 
Motorista de Gabinete de Representação 
Parlamentar, desde que preenchida a 
qualificação para o mesmo exigida no 
item 4 deste Anexo. 
 
4. (...) 
 
5. (...) 
 
6. (...) 
 
7. Subcoordenador de Gabinete de 

Representação Parlamentar, Código SCGRP: 
- digitar todo o expediente de interesse do 

Gabinete; 
- manter atualizada a agenda de 

compromissos do Deputado; 
- manter arquivo de discursos, pareceres e 

proposições apresentadas pelo Deputado;  
- acompanhar o andamento das 

proposições;  
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- manter atualizado arquivo contendo 
notícias de interesse do Deputado; 

- manter agenda atualizada contendo a 
relação de órgãos governamentais, com 
os nomes dos respectivos titulares, 
endereços e telefones; 
- desempenhar outras atividades 

correlatas. 
Instrução: livre, atendidos os requisitos 

básicos para provimento de cargo público. 
 
8. Coordenador Geral de Gabinete de 

Representação Parlamentar, Código SCGRP: 
- coordenar as atividades de apoio 

administrativo do Gabinete; 
- promover os contatos pessoais e 

telefônicos de interesse do Deputado; 
- redigir a correspondência pessoal e 

oficial do Deputado; 
- determinar a manutenção de arquivo da 

correspondência recebida e expedida; 
- controlar o arquivo dos projetos 

apresentados pelo Deputado; 
- coordenar o acompanhamento, dentro e 
fora da Assembléia, de papéis e 
documentos de interesse do Deputado; 
- coordenar pesquisas de informações a 
serem utilizadas pelo Deputado em seus 
pronunciamentos; 
- assessorar o Deputado em entrevistas, 

pronunciamentos e conferências; 
- informar ao Deputado sobre as 
publicações no Diário Oficial, 
concernentes ao seu reduto de trabalho; 
- coordenar a atualização da agenda de 
endereços e telefones de pessoas ou 
instituições de interesse do Deputado; 
- arquivar diariamente os Diários Oficiais 

do Estado e do Poder Legislativo; 
- proceder a leitura diária dos jornais a 
fim de obter subsídio para trabalhos 
solicitados pelo Deputado; 
- desempenhar outras atividades 

correlatas. 
Instrução: livre, atendidos os requisitos 

básicos para provimento de cargo público. 
 
9. Supervisor Geral de Gabinete de 

Representação Parlamentar, Código SGGRP: 
- coordenar as atividades de apoio 
administrativo do gabinete ou da bancada 
do respectivo parlamentar;  
- redigir ofícios, cartas, cartões, 
telegramas, requerimentos e demais 

expedientes do gabinete ou relativos à 
respectiva bancada ou liderança;  
- fazer pesquisas e coletar dados e 
informações necessárias aos 
pronunciamentos e projetos a serem 
apresentados pelo parlamentar ou pela 
respectiva bancada;  
- assessorar o parlamentar ou qualquer 
membro de sua bancada em entrevistas, 
pronunciamentos e conferências; 
- elaborar anualmente relatório das 

atividades desenvolvidas pelo gabinete ou 
bancada; 

- elaborar estatística anual da atuação do 
parlamentar ou da respectiva bancada; 

- redigir discursos de cunho político do 
parlamentar ou de interesse da respectiva 
bancada; 
- sugerir a apresentação de projetos de 

interesse social e redigi-los; 
- desempenhar outras atividades 

correlatas. 
Instrução: livre, atendidos os requisitos 

básicos para provimento de cargo público. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da 
sua publicação.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 03 de setembro de 2008. 
 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 

ERRATA 
 

 No ato nº 2980, de 09.07.2008, publicado 
em 10.07.2008 em nome de JOSÉ HERILDO 
PAIXÃO JÚNIOR. 
 

Onde se lê: 
 
“(...) designado para coordenação do 
setor de Help Desk (...)” 
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Leia-se: 
 
“(...) designado para coordenação do 
setor de desenvolvimento de sistemas 
(...)” 
 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ERRATA 

 
 No ato nº 2979, de 09.07.2008, publicado 
em 10.07.2008, em nome de ANDERSON 
NICOLETTI SCARIOT FALEIRO.. 
 

Onde se lê: 
 
“(...) designado para coordenação do 
setor de desenvolvimento de sistemas 
(...)” 
 
Leia-se: 
 
“(...) designado para coordenação do 
setor de Help Desk (...)” 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3268 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 ELEVAR, de acordo com o art. 106, da 
Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO dos servidores da 

Secretaria da Assembléia Legislativa abaixo 
relacionados: 
 

NOME MAT. CARGO % VIGÊNCIA
Gustavo Gama 
Martins 

201231 Assistente de 
Apoio 

Legislativo - 
EASAL 

10 29/03/2008 

Maria Cristina da 
Silva Souza 

016644 Assistente de 
Apoio 

Legislativo – 
EASAL 

45 06/08/2008 

Michelly Alves de 
Souza 

201244 Assistente de 
Apoio 

Legislativo – 
EASAL 

15 05/08/2008 

Wesley Oliveira 
Mascarenhas 

201439 Assistente de 
Apoio 

Legislativo - 
EASAL 

15 08/08/2008 

 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3269 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER, de acordo com o art. 106, da 
Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO aos servidores da Secretaria 
da Assembléia Legislativa abaixo relacionados: 
 

NOME MAT. CARGO % VIGÊNCIA
Adriano Douglas 
de Almeida 

204690 Adjunto 
Legislativo 

05 18/08/2008 

Carlos Eduardo 
Duarte Venâncio 

204691 Adjunto 
Legislativo 

05 28/08/2008 

Hermes Júnior 
Scardini Portella 
Filho 

203055 Agente de Gab. 
de Repr. 

Parlamentar – 
AGRP 

05 30/01/2008 

Lucas Caliari 
Margotto 

204695 Técnico Júnior 
de Gab. de Rep. 
Parlamentar – 

TJGRP 

05 25/08/2008 

Marly Martha De 
Pra Bittencourt 

204678 Assessor 
Legislativo 

05 05/08/2008 

Mara Clarinda 
Coitinho Corradi 

204273 Auxiliar de Gab. 
De Rep. 

Parlamentar – 
AXGRP 

05 07/08/2008 

Mirian Varejão 
Silva 

204674 Assessor 
Legislativo 

05 16/08/2008 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 
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APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3270 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER, de acordo com o art. 106, da 
Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
ASSIDUIDADE em caráter permanente, ao servidor 
do Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa abaixo: 
 
MATRÍCULA/NOME CARGO % PERÍODO VIGÊNCIA
029907-João Manoel 
Dutra 

Adjunto 
Legislativo 

2,22 01/05/1998 
a 

27/04/2008 

27/04/2008 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3271 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o ato nº 3237, 
de 19/08/2008, publicado em 20/08/2008, que 
exonerou JORGE LUIS RIBEIRO SAMORA, 
do cargo em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, do 
gabinete do Deputado Marcelo Santos. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 

ATO Nº 3272 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o ato nº 3223, 
de 19/08/2008, publicado em 20/08/2008, que 
nomeou FELIPE RIBEIRO MOREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, no gabinete do Deputado Marcelo 
Santos. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3273 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o ato nº 3220, 
de 19/08/2008, publicado em 20/08/2008, que 
nomeou FABIANO DIONISIO AGOSTINHO 
LIMA, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa.  
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3274 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
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 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, JONSTON ANTONIO 
CALDEIRA DE SOUZA JUNIOR, do cargo 
em comissão de Ajunto Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ªSecretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3275 

 
  A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, REGINA LÚCIA 
MUSSIELLO, do cargo em comissão de 
Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP, do gabinete do 
Deputado Wolmar Campostrini, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
083187/2008 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3276 

 
  A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, MEIRY VIEIRA 
CALMON, do cargo em comissão de Auxiliar 

de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AXGRP, do gabinete do Deputado 
Guerino Zanon, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 083183/2008, 
a partir de 1º.09.08. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3277 

 
  A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, MARCELL LOPES 
FAGUNDES DE BRITO, do cargo em 
comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, do 
gabinete do Deputado Guerino Zanon, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 083181/2008, a partir de 29.08.2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3278 

 
  A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, DELCY NUNES DA 
SILVA, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
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ASGRP, do gabinete do Deputado Giuliano dos 
Anjos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 083097/2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3279 

 
  A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, FYLIPE JOSÉ 
MONTEIRO MELGAÇO, do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, do 
gabinete do Deputado Giuliano dos Anjos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 083098/2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3280 

 
  A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, MONIQUE DE SOUZA 
ALCANTARA, do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Giuliano dos Anjos, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 
083096/2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3281 

 
  A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

EXONERAR, a pedido na forma do 
Artigo 61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, JULIO CESAR 
DE MORAES, do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. A partir de 1º.09.2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3282 
 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JONSTON ANTONIO CALDEIRA 
DE SOUZA JUNIOR,  para exercer o cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 09 de setembro de 2008. 
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GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3283  

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LIVIA MARIA DA SILVA 
FERREIRA DA COSTA, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3284  

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARLI DE FREITAS, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

ATO Nº 3285 
 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MEIRY VIEIRA CALMON, 
para exercer o cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, no gabinete do Deputado Guerino 
Zanon, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 083183/2008, a partir de 
1º.09.2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3286 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 

 
NOMEAR, na forma do Artigo 12, 

inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JANAYNA DE ANGELI 
LAURENCINI, para exercer o cargo em 
comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, no 
gabinete do Deputado Guerino Zanon, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 083182/2008. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 
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WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3287 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SHIRLEY DELAZARI 
LOPES, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Giulianno dos Anjos, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
083097/2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3288 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, DELCY NUNES DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Giulianno dos Anjos, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
083096/2008. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3289 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, EMERSON GUISSO DAS 
NEVES, para exercer o cargo em comissão de 
Motorista de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código MGRP, no gabinete do 
Deputado Rafael Favatto, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
083196/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3290 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ROSILDA BRÁZ DE 
SOUZA, para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Dary Pagung, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
083133/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 09 de setembro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
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APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 894 
 
 

 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

CONSIDERAR TRANSFERIDAS, 
para o período de 03.11 a 02.12.2008, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2008, 
do servidor ARILDO JOSÉ CASSARO, 
matrícula nº 205119, exercendo o cargo em 
comissão de Diretor Legislativo Documentação e 
Informação, código DLDI, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 376/07. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 09 de setembro de 2008. 

 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 895 

 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 

TRANSFERIR, para o período de 02.12 
a 31.12.2008, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2008, do servidor 
ALECIO JOCIMAR FÁVARO, matrícula nº 
203268, titular do cargo efetivo de Procurador, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
376/07. 
 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 09 de setembro de 2008. 

 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 896 
 
O DIRETOR-GERAL DA 

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LESGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, para o período de 09.09 a 
28.09.2008 e de 12.12 a 21.12.2008, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2006, 
da servidora MARISTELA FERREIRA REIS, 
matrícula nº 201526, titular do cargo efetivo de 
Assistente de Apoio Legislativo, código 
EASAL, do Quadro Permanente da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, suspensas anteriormente 
conforme Portaria nº 484/2006. 
 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 09 de setembro de 2008. 

 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 897 
 
 

O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 

MARCAR, para o período de 10.09 a 
09.10.2008, as férias regulamentares, referentes 
ao exercício de 2008, do servidor SERGIO 
MARÇAL GOUVEIA, matrícula nº 206110, 
exercendo o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, transferidas anteriormente conforme 
Portaria nº 633/2008. 
 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 09 de setembro de 2008. 
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JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 898 
 
 

O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

MARCAR para o período de 11.09 a 
10.10.2008, as férias regulamentares, referentes 
ao exercício de 2008, do servidor WEDERSON 
BRAMBATTI MAIOLI, matrícula nº 206156, 
exercendo o cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, transferidas anteriormente conforme 
Portaria nº 843/2008. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 09 de setembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 899 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

ANTECIPAR, as férias regulamentares para 
o período de 15/09 a 03/10/2008, referentes ao 
exercício de 2008, do servidor THIAGO 
MONTEIRO BONATTO, matricula nº 206186, 
exercendo o cargo comissionado de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 376/07, 
reservando-lhe o direito de gozar os 11 (onze) dias 
restantes em época oportuna. 

 
Secretaria da Assembléia Legislativa, 

em 09 de setembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 900 

 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, para o período de 05/01 
a 03/02/2009, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2008, do servidor 
CHRISTIANO LEONARDO DOS SANTOS 
MAIO, matrícula nº 206389, exercendo o cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 376/07. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
09 de setembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 901 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR TRANSFERIDAS, as 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2008, para serem gozadas integralmente em 
época oportuna, da servidora MARIA 
BERNADETE BAIÔCO, matrícula nº 028091, 
titular do cargo efetivo de Assistente de Apoio 
Legislativo, código EASAL, do Quadro 
Permanente, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 376/07. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 09 de setembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
RESCISÃO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Fica rescindido, a partir de 09.09.2008, de 
acordo com a cláusula Décima Primeira “c” do 
Contrato de Complementação Educacional, firmado 
entre a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo e a estagiária do Ensino Superior, CLAUDIA 
SANTOS DA SILVA. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
05 de setembro de 2008. 

 
JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 

II 
Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Póvoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
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