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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGILATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO GIVALDO VIEIRA 

 
Vitória/ES, em 07 de dezembro de 2010. 
 
OF/GDGV Nº 231 
 
Ao Sr. 
Presidente da ALES, 
Deputado ELCIO ALVARES 
 
Venho respeitosamente, através deste, renunciar ao 
meu mandato de Deputado Estadual, a partir do dia 
31 de dezembro do corrente ano, tendo em vista a 
minha eleição para o cargo de Vice-Governador 
deste Estado, função que assumo no dia 1º de 
janeiro de 2011, fato que me deixa muito honrado 
e agradecido ao povo capixaba pela confiança 
depositada em mim e no Governador eleito Sr. 
Renato Casagrande. 
 
Aproveito a oportunidade para agradecer a Deus e 
ao meus colegas parlamentares por todo 
conhecimento e experiência adquiridos durante o 
meu mandato, expressando que na qualidade de 
Vice-Governador respeitarei e serei parceiro deste 
Poder, observando sempre a máxima de que os 
Poderes são independentes e harmônicos entre si. 
 
Atenciosamente, 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual – PT 

 
 

PARECERES 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
A Mensagem Governamental nº 181/2010 trata de 
veto total aposto ao Projeto de Lei nº 188/2010, 
que, aprovado, transformou-se no Autógrafo de Lei 
nº 181/2010, sendo encaminhado àquela autoridade 
para providências atendendo às disposições 
constitucionais de estilo. 
 
A Proposição vetada é de autoria do Deputado 
Doutor Hércules, e assim dispõe sua ementa: 

“Obriga as concessionárias e empresas de energia 
elétrica e de telefonia a demonstrarem nas faturas o 
procedimento de cobrança do ICMS.” 
 
Sustenta a manifestação governamental que o Projeto 
de Lei é inconstitucional por usurpação da 
competência legislativa privativa da União para 
atividades no fornecimento de energia elétrica e 
telefonia, – art. 22, IV, da Constituição Federal e por 
violação do princípio da reserva da administração, 
por invasão da competência privativa do Chefe do 
Poder Executivo para legislar sobre matérias que se 
refere à possibilidade de alteração dos contratos de 
concessão de serviço público, exclusiva competência 
administrativa do Poder Executivo e afronta ao 
princípio da harmonia entre os Poderes. 
 
A Mensagem de Veto ora sob análise foi 
protocolizada no dia 22 de novembro de 2010, lida 
no expediente da sessão ordinária do dia 23 de 
novembro de 2010 e publicada no Diário do Poder 
Legislativo do dia 24 de novembro de 2010, às 
páginas 06 a 13. 
 
A matéria veio a esta Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, para exame e 
parecer na forma do art. 41, I, do Regimento Interno 
(Resolução nº 2.700/09) 
 
É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
LEGALIDADE E DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL 
 
Com arrimo no art. 66, § 2º, da Constituição 
Estadual, o VETO TOTAL ora em exame, 
encaminhado pela Mensagem Governamental nº 
181/2010, visa invalidar totalmente o Projeto de Lei 
nº 188/2010 (Autógrafo de Lei nº 181/2010), de 
autoria do Deputado Doutor Hércules, que “Obriga 
as concessionárias e empresas de energia elétrica e 
de telefonia a demonstrarem nas faturas o 
procedimento de cobrança do ICMS”. 
 
Sob o prisma da constitucionalidade e legalidade, o 
Projeto de Lei mencionado encontra obstáculo 
jurídico para tramitar regularmente por conter vício 
de inconstitucionalidade formal e material, pois 
malfere nitidamente o princípio da reserva da 
administração pública, eis que a competência é da 
União para legislar sobre energia e telecomunicação 
(art. 21, XI e XII, “b”, 22, IV; e 175, caput e 
parágrafo único, todos da Constituição Federal), 
assim como, para editar normas gerais com a 
finalidade de regulamentar a referida matéria.  
Portanto, concordamos com a manifestação 
governamental ao asseverar que a matéria proposta 
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no Autógrafo em análise padece de 
inconstitucionalidade formal, por usurpação da 
competência legislativa privativa da União, a quem 
compete legislar sobre a matéria proposta pelo 
legislador estadual, conforme dispõe o art. 22, IV, da 
Constituição Federal, in verbis: 
 

“Art. 22. Compete privativamente à União 
legislar sobre: 
 
(...) 
 
IV–águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão;” 
(negritamos) 

 
Aduz a mensagem do Chefe do Executivo acerca dos 
direitos dos usuários dos serviços públicos em face 
da competência legislativa concorrente em matéria 
consumerista, que está disciplinada nos incisos V e 
VII do art. 24 da Carta de Outono. Apresentando 
vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a 
respeito do assunto, especificamente quanto à 
validade de legislação estadual a cuidar de direitos 
dos usuários/consumidores dos serviços públicos. 
 
Asseverando a mensagem governamental que, 
“Diante de tal premissa, qual seja, a competência 
legislativa para disciplinar os aspectos respeitantes à 
prestação dos serviços públicos, inclusive os direitos 
de seus usuários (a despeito de sua condição de 
consumidor), pertence ao ente político que detém a 
sua titularidade, fica evidente que o vertente 
autógrafo de lei é inválido.”  
 
E ainda que, “Com efeito, o Autógrafo de Lei nº 
181/2010 visa a interferir no modo de execução de 
serviços públicos federal (fornecimento de energia 
elétrica e telefonia) a partir de criação de direitos e 
procedimentos em benefício dos seus respectivos 
usuários, alterando, assim, as relações jurídico-
contratuais existentes entre tais entes políticos e as 
concessionárias incumbidas de sua prestação, donde 
se infere que esse ato normativo malfere as normas 
de competência legislativas veiculadas nos artigos 21, 
XI e XII, “b”, 22, IV; e 175, caput e parágrafo único, 
todos da Constituição Federal de 1988”, verbis: 
 

“Art. 21. Compete à União: 
 

XI - explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão, os 
serviços de telecomunicações, nos termos da 
lei, que disporá sobre a organização dos 
serviços, a criação de um órgão regulador e 
outros aspectos institucionais; 

 
XII - explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão: 
 
b) os serviços e instalações de energia 
elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos de água, em articulação com os 
Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos;” 
 
“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na 
forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos. 
 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
 
I - o regime das empresas concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos, o 
caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão da 
concessão ou permissão; 

 
II - os direitos dos usuários; 
 
III - política tarifária; 
 
(...)” 

 
Porquanto, o Autógrafo de Lei nº 181/2010 interfere 
na competência privativa da União Federal, para 
legislar sobre a matéria, nítido vício de iniciativa, e 
ainda afronta ao princípio da reserva da 
administração e separação de poderes (art. 2º, CF/88), 
que impedem a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 
competência do Poder Executivo. 
 
Ex positis, concluímos pela inconstitucionalidade 
formal do Projeto de Lei nº 188/2010 (Autógrafo 
de Lei nº 181/2010), devendo, pois, ser mantido o 
VETO TOTAL constante da Mensagem 
Governamental nº 181/2010  
 
Neste sentido, sugerimos aos ilustres pares desta 
douta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 552/2010 
 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL, aposto 
ao Projeto de Lei nº 188/2010 (Autógrafo de Lei nº 
181/2010), de autoria do Exmo. Deputado Doutor 
Hércules. 
 

Sala Rui Barbosa, em 13 de dezembro de 
2010. 
 

THEODORICO FERRAÇO - (Presidente) 
THEODORICO FERRAÇO - (Relator) 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

LUZIA TOLEDO 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
Através da Mensagem Governamental de nº 
182/2010, o Sr. Governador  informa a este Poder 
que vetou totalmente o Projeto de Lei nº 316/2009 de 
autoria da Deputada Janete de Sá, por considerá-lo 
INCONSTITUCIONAL tanto formal quanto 
material, conforme às razões já apontadas na citada 
Mensagem, fls. 02/04. 
 
A Mensagem de Veto foi protocolada no dia 
22/11/2010, lida no expediente do dia 23/11/10, 
encontra-se publicada no Diário do Poder 
Legislativo-DPL do dia 24/11/10 às páginas 14 a 16, 
conforme folha 08 dos autos, vindo a seguir a esta 
douta Comissão de Justiça para exame e parecer na 
forma do art. 66, § 4º, da Constituição Estadual e art. 
228, § 2º do Regimento Interno - Resolução nº 
2.700/2009. 
 
É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
Através da Mensagem Governamental de nº 
182/2010, o Chefe do Poder Executivo informa que 
vetou a propositura, em análise, por considerá-la 
INCONSTITUCIONAL, e por usurpação de 
competência legislativa privativa atribuída a União, 
conforme ditames do inciso XI do artigo 22 da 
Constituição Federal que assim estatui:  
 

“Art. 22. Compete privativamente à União 
legislar sobre 
(...) 
XI – trânsito e transporte; 
(...) 

 
Desta forma, o Senhor Governador entendeu que a 
matéria em exame invadiu a competência legislativa 
privativa da União por legislar sobre trânsito e 
transporte. 
 
Outra razão citada no veto é que o projeto padece de 
inconstitucionalidade material, pois ofende os 
princípios da autonomia dos entes federados, 
conforme a inteligência estampada no art. 2º da 
mesma Carta, de acordo com a teoria da tripartição 
dos Poderes, como ordena o art. 2º da Carta Federal: 
 

“Art. 2º. São Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 
 

Com fulcro no princípio acima transcrito, é inegável 
que não cabe ao Parlamentar legislar sobre matéria 
cujas atribuições foram constitucionalmente 

asseguradas a órgão do Poder Executivo. Deste modo 
verifica-se que todo projeto de lei aprovado por este 
Poder passa pelo crivo do Senhor Governador do 
Estado que pode ou não sancioná-lo, conforme o que 
estatui o artigo 66 § 2º e 91, IV da Constituição 
Estadual. 
 
Neste contexto verificamos que a proposta normativa 
em epígrafe contém mesmo vício de iniciativa, o que 
impede a sua conversão em lei. 
 
Entendemos também que o Projeto em análise, 
descrito em seus artigos, que excede o campo da 
mera regulamentação do poder de polícia deferido ao 
Estado-membro no campo da averiguação do 
cumprimento dos deveres impostos pelo Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB – Lei nº 9.503/97. 
 
Finalizando, opinamos pela ILEGALIDADE E 
INCONSTITUCIONALIDADE do PROJETO DE 
LEI Nº 316/2009, conforme fundamentação acima 
exarada e por ferir os arts. 2º e 22, inc. XI da 
Constituição Federal, referente à independência e 
harmonia entre os Poderes.  
 
Ante o exposto somos pelo seguinte: 
 

PARECER Nº 557/2010 
 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela É PELA MANUTENÇÃO DO VETO 
TOTAL APOSTO PELO GOVERNADOR AO 
PROJETO DE LEI Nº 316/2009, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA JANETE DE SÁ. 
 

Sala das Comissões, em 13 de dezembro de 
2010. 
 

THEODORICO FERRAÇO - (Presidente) 
CLAUDIO VEREZA - (Relator) 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

LUZIA TOLEDO 
 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

MENSAGEM DE VETO Nº 183/2010 
AUTOR: GOVERNADOR DO ESTADO  
ASSUNTO: VETO TOTAL aposto ao Projeto de 
Lei nº 403/2009, transformado no Autógrafo de Lei 
nº 183/2010, de autoria da Deputada Janete de Sá, 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
fornecimento de extratos anuais por parte das 
concessionárias de serviços públicos e 
administradoras de cartão de crédito.” 
 

RELATÓRIO 
 
A Mensagem Governamental nº 183/2010 trata de 
veto total aposto ao Projeto de Lei nº 403/2009, 
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que, aprovado, transformou-se no Autógrafo de Lei 
nº 183/2010, tendo sido encaminhado àquela 
autoridade para providências atendendo às 
disposições constitucionais de estilo. 
 
A Proposição vetada é de autoria da Deputada Janete 
de Sá, e assim dispõe sua ementa: “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do fornecimento de extratos anuais 
por parte das concessionárias de serviços públicos e 
administradoras de cartão de crédito.” 
 
O veto total do Chefe do Poder Executivo deu-se por 
alegação de inconstitucionalidade formal, nos termos 
do entendimento esposado pela Procuradoria Geral 
do Estado, havida por afronta ao Art. 24, inciso V e § 
2º, da Constituição Federal. 
 
A Mensagem de Veto ora sob análise foi 
protocolizada no dia 22 de novembro de 2010, lida 
no expediente da sessão ordinária do dia 23 de 
novembro de 2010 e publicada no Diário do Poder 
Legislativo do dia 24 de novembro de 2010, às fls. 
17/19, conforme despacho de fls. 07 dos autos. 
 
A Mensagem de Veto veio a esta Comissão para 
exame e parecer na forma do disposto nos Artigos 41 
e 228, § 2º do Regimento Interno da ALES 
(Resolução nº 2.700/09), e, distribuída a matéria, 
coube-me examiná-la e oferecer parecer. 
 
É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE E DA 
LEGALIDADE 
 
O texto normativo sob análise pretende obrigar 
concessionárias de serviços públicos de água, energia 
elétrica e telefonia, além das administradoras de 
cartões de crédito, a enviarem aos seus consumidores, 
ao final de cada ano, “extrato demonstrativo 
referente aos valores cobrados nos últimos 12 (doze) 
meses ou fração dos meses utilizados”, sendo que 
estes extratos deverão “discriminar, mês a mês, os 
valores pagos pelos usuários e a situação de 
adimplência ou inadimplência”; e as administradoras 
de cartão de crédito ainda tem o dever extra de 
enviar, anexo ao extrato, “recibo de quitação dos 
débitos”. 
Veja-se o que diz o teor da legislação ora 
questionada, Autógrafo de Lei nº 183/2010, verbis: 
 

“Art. 1º - As concessionárias de serviços 
públicos de abastecimento de água, de 
fornecimento de energia elétrica, de 
telefonia, além de administradoras de 
cartão de crédito, ficam obrigadas a 
fornecer no final de cada ano, extrato 
demonstrativo referente aos valores 

cobrados nos últimos 12 (doze) meses ou 
fração dos meses utilizados. 
 
Art. 2º- O extrato referido no caput deverá 
discriminar mês a mês os valores pagos 
pelos usuários e a situação de adimplência 
ou inadimplência. 
 
Art. 3º- Em anexo ao extrato, deverá ser 
enviado por parte das prestadoras e 
administradoras, recibo de quitação dos 
débitos. 

 
Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.” (sem grifos e ênfases no original) 

 
Analisando a validade do Autógrafo de Lei ora 
questionado, faz-se necessário definir, de plano, 
sobre qual matéria versam seus enunciados, uma vez 
que será fundamentado nessa premissa que se poderá 
afirmar a competência legislativa do Estado-membro 
para cuidar do tema. 
 
Superado esse primeiro passo, deve-se analisar qual é 
a natureza jurídica das normas que o compõem, isto 
é, se são normas gerais ou normas específicas, a fim 
de aferir se o exercício efetivo da competência 
legislativa estadual se deu em harmonia com os 
princípios e as regras gerais (caso existentes) 
aplicáveis ao setor jurídico pertinente. 
 
No presente caso, o texto normativo, objeto deste 
parecer, veicula norma jurídica  atinente ao Direito 
do Consumidor.  
 
Assim, perquirindo o conteúdo do Projeto de Lei 
aprovado, sua finalidade é regular determinado 
aspecto contido nas relações jurídicas havidas entre 
consumidores (Art. 2º do CDC) e fornecedores (Art. 
3º do CDC), qual seja, o direito do consumidor de 
receber ao final de cada ano, um extrato contendo 
informações sobre todos os pagamentos (ou 
inadimplências) efetuados na fração correspondente 
a cada mês, anexo ao qual deverá constar recibos de 
quitações dos respectivos débitos (se devidamente 
pagos) pelas prestadoras de serviços públicos e 
administradoras de cartões de crédito.  
 
Isso em prol de salvaguardar a vulnerabilidade do 
consumidor quanto ao conhecimento das informações 
econômicas dos pagamentos de produtos por meio de 
cartões de crédito, bem como do adimplemento  das 
taxas de serviços públicos. Tal fato denota a 
satisfação do principal requisito para a identificação 
de uma relação de consumo: a relação de 
vulnerabilidade, que abarca a fragilidade do 
consumidor no aspecto cognitivo, conforme se pode 
notar no critério norteador da aplicação do Código de 
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Defesa do Consumidor, presente em seu Art. 4º, inc. 
I. 
 
A competência legislativa dos Estados-membros em 
relação ao Direito do Consumidor é do tipo 
concorrente limitada, restando-lhes, nesta hipótese, a 
chamada competência legislativa suplementar, cuja 
atribuição é complementar as normas gerais definidas 
pela União Federal, criando normas específicas, e, no 
caso de ausência de legislação nacional de cunho 
geral quanto a um determinado tema, exercer a 
competência legislativa plena, com uma atuação 
supletiva em relação à lacuna em questão, em prol de 
atender as suas peculiaridades.  
 
É o que determina a Constituição Federal, verbis: 
 

“.......................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 
(...) 
V – produção e consumo; 
[...] 
VIII – responsabilidade por dano ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, 
a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para 
legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas 
gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário.” (sem 
grifos e ênfases no original) 

 
Destarte, em se tratando de competência legislativa 
concorrente limitada, o Estado não poderá 
confeccionar normas gerais sobre o tema-objeto 
desse tipo de competência. O resultado dessa 
delimitação de poderes legislativos é a 
inconstitucionalidade das normas editadas fora dos 
limites desenhados pelos parágrafos do Art. 24 de 
Carta da República, como ensina Fernanda Dias 
Menezes de Almeida (A Repartição das 
Competências na Constituição Brasileira de 1988, 
3ª Ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 146): 
 

“[...] no campo da competência concorrente 
cumulativa, em que há definição prévia do 
campo de atuação legislativa de cada centro 
de poder em relação a uma mesma matéria, 
cada um deles, dentro dos limites definidos, 

deverá exercer sua competência com 
exclusividade, sem subordinação hierárquica. 
Com a consequência de que a invasão do 
espaço legislativo de um centro de poder 
por outro gera a inconstitucionalidade da 
lei editada pelo invasor.” (sem grifos e 
ênfases no original) 

 
Toda essa exposição serve apenas para afirmar 
que normas jurídicas em sentido estrito 
(denominadas também de regras jurídicas), 
apresentadas sob a forma de uma hipótese ligada 
a uma consequência, e veiculadoras de direitos e 
deveres específicos, podem ser também 
consideradas normas gerais, bastando, para tanto, 
que contenham em seu teor pelo menos um dos 
três critérios, infra apresentados, de identificação 
dessa estirpe de normas: (I) ter como âmbito de 
incidência territorial todo o território nacional; 
(II) ter com âmbito de incidência pessoal todos 
os entes da federação; ou (III) conter o 
regramento de uma matéria que, por sua 
peculiar natureza, revela a necessidade de 
uma regulação homogênea, tendo em vista ser 
ela de INTERESSE NACIONAL. 
 
A criação do dever para as concessionárias de 
serviços públicos, bem como para as 
administradoras de cartões de crédito de fornecerem 
extratos anuais constitui matéria de interesse 
nacional, a demandar tratamento uniforme em todo o 
território brasileiro. Tal norma, alias,  inova o 
ordenamento, criando um direito/dever dantes não 
previsto, e que é do interesse do segmento dos 
consumidores como um todo. Não se trata, portanto, 
de tratamento específico de diretrizes veiculadas por 
uma norma geral, em adaptação às peculiaridades 
regionais.  
 
Pois bem, a União Federal, exercendo sua 
competência legislativa concorrente para edição de 
normas gerais em matéria de consumo, editou a Lei 
n° 12.007/2009, cuja ementa dispõe sobre a emissão 
de declaração de quitação anual de débitos pelas 
pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou 
privados.  
 
Pede-se vênia para trazer a supra referida legislação à 
colação: 

Lei n° 12.007/2009 
 
“Art. 1o  As pessoas jurídicas prestadoras 
de serviços públicos ou privados são 
obrigadas a emitir e a encaminhar ao 
consumidor declaração de quitação anual 
de débitos. 
Art. 2o  A declaração de quitação anual de 
débitos compreenderá os meses de janeiro 
a dezembro de cada ano, tendo como 
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referência a data do vencimento da 
respectiva fatura. 
§ 1o  Somente terão direito à declaração de 
quitação anual de débitos os consumidores 
que quitarem todos os débitos relativos ao 
ano em referência. 
§ 2o  Caso o consumidor não tenha utilizado 
os serviços durante todos os meses do ano 
anterior, terá ele o direito à declaração de 
quitação dos meses em que houve 
faturamento dos débitos. 
§ 3o  Caso exista algum débito sendo 
questionado judicialmente, terá o consumidor 
o direito à declaração de quitação dos meses 
em que houve faturamento dos débitos. 
Art. 3o  A declaração de quitação anual 
deverá ser encaminhada ao consumidor por 
ocasião do encaminhamento da fatura a 
vencer no mês de maio do ano seguinte ou no 
mês subsequente à completa quitação dos 
débitos do ano anterior ou dos anos 
anteriores, podendo ser emitida em espaço da 
própria fatura. 
Art. 4o Da declaração de quitação anual 
deverá constar a informação de que ela 
substitui, para a comprovação do 
cumprimento das obrigações do 
consumidor, as quitações dos faturamentos 
mensais dos débitos do ano a que se refere 
e dos anos anteriores. 
Art. 5o O descumprimento do disposto 
nesta Lei sujeitará os infratores às sanções 
previstas na Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, sem prejuízo daquelas 
determinadas pela legislação de defesa do 
consumidor. 
Art. 6o  Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.” 

 
Evidencia-se que a Lei n° 12.007/2009 retro-citada 
tem como mens legis exatamente a salvaguarda do 
direito à informação do consumidor no que atine à 
sua situação de quitação/adimplência para com as 
concessionárias de serviços públicos e privados. 
Note-se a similitude de matérias-objeto para com o 
Autógrafo n° 183/2010, cuja ementa pretende regular 
o dever de informação ao consumidor acerca de sua 
situação de adimplência com as concessionárias de 
serviços de água, energia elétrica e telefonia e com as 
empresas de cartões de crédito. Ambas as legislações, 
uma federal, outra estadual, estabelecem obrigação, 
para um determinado setor de atividade, de enviar ao 
consumidor mesma qualidade de informação 

 
Constata-se que as normas jurídicas contidas no 
Autógrafo de Lei nº 183/2010, traduzem, 
efetivamente, normas gerais sobre o tema, já que 
satisfazem um dos critérios aplicáveis na 
identificação de tal classe de normas. 

Assim é, pois a matéria-objeto da norma veiculada no 
Autógrafo de Lei em estudo (I) demanda um 
tratamento geral e uniforme, por ser de interesse 
nacional; (II) não configura mero desdobramento 
de disciplina contida em um regramento geral 
preexistente; e (III) não têm nenhuma conexão 
com as peculiaridades locais do Estado federado. 
 
As normas contidas no texto legal estadual em 
apreço, em especial no que toca às administradoras 
de cartões de crédito, estendem seus efeitos por todo 
o território nacional. 
 
Conforme já restou demonstrado retro, A União 
Federal, entendendo a necessidade de uniformidade 
de tratamento em todo o território nacional, editou a 
Lei n° 12.007/2009, obrigando todas as 
concessionárias de serviços públicos e privados a 
emitirem comprovante de adimplência anual do 
consumidor ao final de cada ano. Caracterizada está, 
pois o caráter de generalidade, atuando a União 
dentro de sua competência para a edição de normas 
gerais, conforme preconiza o Art. 24, V, §1°, da 
CF/88. 
 
CONCLUSÃO 
 
À vista do exposto retro, resta evidenciado que 
não cabe ao Estados-membros disporem sobre 
emissão de comprovante de adimplência de 
certas empresas, uma vez que tal matéria já foi 
objeto de regulamentação pela União Federal, o 
que me leva a entender que o texto constante do 
Autógrafo de Lei nº 183/2010, de fato, ultrapassa 
o campo de sua competência para suplementar a 
legislação federal já reguladora sobre a matéria 
(conforme dispõe o Art. 24, V, §2°, da CF/88), o 
que me leva a concluir pela inconstitucionalidade 
da proposição. 
 
Assim, concluo pela inconstitucionalidade da 
matéria constante do Autógrafo de Lei nº 
183/2010, por invasão de área de atuação 
legislativa da União Federal para edição de 
normas gerais, normas estas, inclusive, já 
plenamente reguladas pela Lei nº 12.007/2009, 
devendo, pois, ser mantido o VETO TOTAL 
constante da Mensagem Governamental nº 
183/2010, razão pela qual sugiro aos ilustres 
pares desta douta Comissão a adoção do seguinte 
 

PARECER Nº 547/2010 
 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL aposto 
ao Projeto de Lei nº 403/2009, de autoria da 
Deputada Janete de Sá. 
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Sala Rui Barbosa, em 06 de dezembro de 
2010. 

 
THEODORICO FERRAÇO - (Presidente) 

CLAUDIO VEREZA - (Relator) 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

LUZIA TOLEDO 
 

 
 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO 
E REDAÇÃO 

 
MENSAGEM DE VETO Nº 184/2010 
 
AUTOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO  
 
ASSUNTO: Veto total ao Projeto de Lei nº 
176/2010, de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio, que proíbe a cobrança de ICMS nas 
contas de serviços públicos estaduais a Igrejas e 
templos de qualquer culto. 
 

RELATÓRIO 
 
Trata a Mensagem Governamental nº 184/2010, de 
veto total aposto ao Projeto de Lei nº 176/2010, que, 
aprovado, transformou-se no Autógrafo de Lei nº 
184/2010, tendo sido encaminhado àquela autoridade 
para providências, atendendo às disposições 
constitucionais de estilo. 
 
A Proposição vetada é de autoria do Deputado 
Euclério Sampaio, que dispõe sobre proibição da 
cobrança do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS nas contas de serviços 
públicos estaduais a igrejas e templos de qualquer 
culto. 
 
O veto total do Chefe do Poder Executivo deu-se por 
alegação de afronta ao artigo 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal 
nº 101/2000), nos termos do entendimento esposado 
pela Procuradoria Geral do Estado. 
 
A Mensagem de Veto ora sob análise foi 
protocolizada no dia 22 de novembro de 2010, lida 
no expediente da sessão ordinária do dia 23 de 
novembro de 2010 e publicada no Diário do Poder 
Legislativo do dia 24 de novembro de 2010, nas fls. 
19 e 20. 
 
A matéria veio a esta Comissão de Constituição e 
Justiça, para exame e parecer na forma do disposto 
no art. 41, I, do Regimento Interno da ALES 
(Resolução nº 2.700/09). 
 
É o relatório.  

PARECER DO RELATOR 
 
ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE, DA 
LEGALIDADE E DA JURIDICIDADE 
 
1 – Do descumprimento do Art. 14 da Lei 
Complementar Federal 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) 
 

Art. 14. A concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza tributária 
da qual decorra renúncia de receita deverá 
estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma 
das seguintes condições: 
  I - demonstração pelo proponente de 
que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária, na forma do 
art. 12, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio 
da lei de diretrizes orçamentárias; 
 II - estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período mencionado no 
caput, por meio do aumento de receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição. 
 § 1o A renúncia compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base 
de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e 
outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 

§ 2o Se o ato de concessão ou 
ampliação do incentivo ou benefício de que 
trata o caput deste artigo decorrer da 
condição contida no inciso II, o benefício só 
entrará em vigor quando implementadas as 
medidas referidas no mencionado inciso. 

§ 3o O disposto neste artigo não se 
aplica: 
 I - às alterações das alíquotas dos 
impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do 
art. 153 da Constituição, na forma do seu § 
1o; 
 II - ao cancelamento de débito cujo 
montante seja inferior ao dos respectivos 
custos de cobrança. 

 
Assim sendo, por não apresentar os requisitos 
exigidos pelo aludido dispositivo, entendemos que o 
projeto de lei 176/2010 é objeto de veto total pelo 
Governador do Estado do Espírito Santo, 
corroborando a opinião da douta Procuradoria de 
Estado do Poder Executivo. 
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CONCLUSÃO 
 
À vista de todo o exposto retro, comungamos com a 
manifestação do VETO TOTAL aposto pelo 
Governador do Estado, eis que há violação à Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal 
101/2000). 
 
Assim, concluímos pela necessidade de veto à 
matéria constante do Autógrafo de Lei nº 184/2010, 
por insanável vício, devendo, pois, ser mantido o 
VETO TOTAL constante da Mensagem 
Governamental nº 184/2010, desta forma, 
sugerimos aos demais membros desta douta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 553/2010 
 
 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela manutenção do VETO TOTAL aposto pelo 
Senhor Governador do Estado ao Projeto de Lei 
176/2010, de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio, por ofensa à Constituição Federal. 
 

Sala Rui Barbosa, em 13 de dezembro de 
2010. 
 

THEODORICO FERRAÇO - Presidente 
THEODORICO FERRAÇO - Relator 

CLAUDIO VEREZA MEMBRO 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO MEMBRO 

LUZIA TOLEDO MEMBRO 
 

 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO – ALES. 
 
PARECER DA RELATORIA – MENSAGEM DE 
VETO nº 193/2010 
(Autógrafo de Lei nº 189/2010) 
 
AUTOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO 
 
EMENTA:  “Denomina Osvaldo Fontana o trecho 
de Rodovia ES-165, que liga a sede do Município de 
Conceição do Castelo à BR 262 no Estado do 
Espírito Santo” 
 

RELATÓRIO 
 
Trata a presente Mensagem Governamental n.º 
193/2010, de autoria do Exmo. Sr. Governador do 
Estado, de veto total aposto ao Projeto de Lei 
n.º494/2009, de autoria do Deputado Estadual 
Cláudio Vereza, (Autógrafo de Lei n.º 189/2010), 
cuja ementa é a seguinte: 

“Denomina Osvaldo Fontana o trecho da Rodovia 
ES-165, que liga a sede do Município de Conceição 
do Castelo à BR 262 no Estado do Espírito Santo” 
 
Entendeu o Sr. Governador do Estado, que o trecho 
citado no Projeto de Lei em comento já tem sua 
denominação dada pela Lei nº 2.944, de 09 de 
dezembro de 1974. 
 
É o relatório sucintamente. 
 
FUNDAMENTAÇÃO DA RELATORIA 
 
Da análise da Constitucionalidade, juridicidade e 
legalidade. 
 
O Veto Total ora em estudo, encaminhado pela 
Mensagem Governamental n.º 193/2010, que tem 
como objeto vetar totalmente o Projeto de Lei nº 
494/2009, tendo em vista que o Trecho citado no 
referido Projeto de Lei já ter sua denominação dada 
pela Lei Estadual nº 2.944, de 09 de dezembro de 
1974. 
 
Na verdade, ocorreu um equívoco quando o setor 
DLDI, informou que não existiam normas sobre a 
matéria em discussão naquela oportunidade. 
 
Muito embora, entendo que se no Projeto existisse 
um artigo vetando qualquer legislação anterior, não 
seria objeto de veto. 
 
Executados os casos especiais, com expressa previsão 
normativa, a lei tem caráter permanente, vigendo até 
que outra venha a lhe revogar, expressa ou 
tacitamente. É o princípio da continuidade (art. 2º, 
LICC), pelo qual, criada para disciplinar indefinida e 
continuamente as relações jurídicas que nela se 
enquadrem, a lei somente terá o seu término com a 
revogação, salvo as hipóteses de leis elaboradas com 
termo estabelecido previamente (no próprio texto 
legal) ou para atender circunstâncias específicas, 
quando cessada a causa que deu ensejo à sua criação, 
o que não foi o caso em análise. 
 
Nesse passo, afirma o § 1º do art. 2º da LICC que 
a lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare. 
 
Ao nosso sentir, com acerto o Sr. Governador do 
Estado apõe veto total ao Projeto de Lei de nº 
494/2009, transformado em  Autógrafo de Lei de nº 
189/2010, através da Mensagem de Veto nº 
193/2010, eis que a discordância do Chefe do Poder 
Executivo encontra-se amparada, principalmente, 
pela norma jurídica perfeita, com total respaldo na 
doutrina pátria. 
 
À VISTA DO EXPOSTO, sou pela 
MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL, aposto ao 
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Projeto de Lei n.º 494/2009, Autógrafo de Lei n.º 
189/2010. 
 
Sendo assim, sugerimos aos demais Pares desta 
Douta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 558/2010 
 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL, aposto ao 
Projeto de Lei n.º 494/2009 - Autógrafo de Lei n.º 
189/2010, de autoria do Deputado Claudio Vereza. 
 

Sala das Sessões, em 13 de dezembro de 
2010. 
 

THEODORICO FERRAÇO - (Presidente) 
LUZIA TOLEDO - (Relatora) 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 194/2010 
 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: “Dispõe sobre veto total ao Projeto de 
Lei n° 65/2009, de autoria do Deputado Luciano 
Pereira”. 
 

I - RELATÓRIO 
1. 
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer do 
relator para análise da proposição legislativa em 
epígrafe, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo 
cujo conteúdo, em síntese, versa sobre veto total por 
inconstitucionalidade ao Projeto de Lei 65/2009 de 
autoria do Deputado Luciano Pereira, que “Que 
Institui a Política Estadual Pró-E-commerce”. 
 
2. 
A proposição foi protocolizada no dia 26.11.2010, 
seguiu sua regular tramitação, tendo sido lida no 
expediente do dia 29.11.2010 e posteriormente, 
publicada no Diário do Poder Legislativo DPL – 
edição do dia 30.11.2010 às páginas 06 e 07.  
 
3.  
É o relatório. 

II – PARECER DO RELATOR 
 
4. 
Através da Mensagem Governamental nº 194/2010, o 
Sr. Governador do Estado informa a este Poder que 
vetou totalmente o Projeto de Lei de n° 65/2009 de 
autoria do Deputado Luciano Pereira, transformado 
no Autógrafo de Lei n° 215/2010, por apresentar 
vício de inconstitucionalidade formal e material.  

5. 
 A propositura em analise, aprovada por este 
Poder, recebeu veto total do Chefe do Poder 
Executivo, cujo assunto visa Instituir a Política 
Estadual Pró-E-commerce com a finalidade de 
incentivar a atuação de empresas virtuais no 
Estado do Espírito Santo e facilitar a aquisição 
dos mais diversos produtos e serviços disponíveis 
na internet. 
 
6.  
Consoante o Art. 2° da propositura, considera-se E-
commerce, o comércio eletrônico, que é a forma on-
line de compra e venda pela internet, oferecendo 
vantagens para o consumidor e geração de novos 
empregos, dentre outras providências. 
 
7. 
Quanto ao aspecto da constitucionalidade formal e 
material, concluímos que a iniciativa em foco é 
tratada no art. 22, VIII, da Carta Federal de 1988, 
isto é relacionada ao Comercio Exterior e 
Interestadual.  
 
8. 
 Ademais na justificativa do veto, o Senhor 
Governador alega que o Projeto de Lei em epígrafe 
“cria e estrutura serviços administrativos, assim 
como, impõe deveres e dispõe sobre o 
funcionamento da Administração Pública, 
constituindo, assim, interferência ilegítima do 
Poder Legislativo Estadual  no Poder Executivo, 
conforme vejamos o que dispõe o artigo 61 e 84 da 
Constituição Federal: 

 
Art. 61. A iniciativa das leis complementares 
e ordinárias cabe a qualquer membro ou 
Comissão da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao Supremo 
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: 
[...] 
II - disponham sobre: 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos 
da administração pública, observado o 
disposto no art. 84, VI 
Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 
[...] 
VI - dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção 
de órgãos públicos; 
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9. 
 Já é de entendimento do Excelso Pretório, 
que a defesa dos consumidores no âmbito do 
comércio eletrônico gera efeitos que, extravasam as 
fronteiras dos Estados da Federação, cujas eficácias 
transbordam o âmbito territorial dos Estados que as 
editaram, invadindo o campo da competência 
legislativa privativa da União para disciplinar o 
comercio interestadual. 
 
10. 
        A propósito, citaremos a transcrição do seguinte 
texto: 
CONSTITUCIONAL. COMERCIO 
INTERESTADUAL. RESTRIÇÃO DECORRENTE 
DO DECRETO N. 6.672, DE 1991, DO ESTADO 
DO MATO GROSSO. SÓ A UNIÃO PODE 
LEGISLAR SOBRE O COMERCIO 
INTERESTADUAL (CF, ART. 22, VIII); A 
RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 21, DO 
DECRETO N. 6.672, DE 1991, DO ESTADO DO 
MATO GROSSO, E EXORBITANTE. RECURSO 
ORDINARIO PROVIDO. 
 
11. 
 Vale mencionar também que a Constituição 
Estadual em seu artigo 63 parágrafo único, versa 
sobre a competência privativa do Governador do 
Estado para tratar de matéria tipicamente 
administrativa, uma vez que a Assembleia Legislativa 
através do projeto em análise, criou serviço para a 
Administração do Poder Executivo, demandando no 
funcionamento interno da burocracia estadual, 
concluindo-se assim que o autógrafo em tela 
encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal,  
a saber: 
 
 

Art. 63.  
(...) 

 
Parágrafo único -  são de iniciativa privativa 
do Governador do Estado as leis que 
disponham sobre:  
(...) 

 
III – organização administrativa e pessoal da 
administração 

 
12. 
 Desta forma, acolhemos as alegações do veto 
total aposto ao Projeto de Lei n° 65/2009, conforme 
argumentações citadas no parecer, onde ficou 
evidente a inconstitucionalidade formal do ato 
normativo que versa sobre matéria administrativa, 
assim como a inconstitucionalidade material por 
apresentar ofensa ao princípio da separação dos 
poderes estampado no Art. 2° da Carta Maior 
Federal. 

13. 
Isto posto, sugerimos aos membros desta 

Comissão a adoção do seguinte: 
 
 

PARECER Nº 554/2010 
 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do veto total aposto ao Projeto Lei 
nº 65/2009, de autoria do Deputado Luciano Pereira, 
oriundo da Mensagem de Veto nº 194/2010. 
 

Sala das Comissões, em 13 de dezembro de 
2010. 
 

THEODORICO FERRAÇO – (Presidente) 
THEODORICO FERRAÇO – (Relator) 

CLAUDIO VEREZA MEMBRO 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO MEMBRO 

LUZIA TOLEDO MEMBRO 
 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
VICE-GOVERNADORIA 

 
Vitória, 13 de dezembro de 2010. 
 
OF/VG/Nº 055/2010 
 
Excelentíssimo Senhor 
Deputado Estadual ELCIO ALVARES 
DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
 
Senhor Presidente: 
 
Tendo a honra, pelo alto intermédio de Vossa 
Excelência, de dirigir-me a essa Augusta Assembleia, 
e, cumprindo o que determina a Constituição 
Estadual do Espírito Santo em seu art. 86, venho 
através da presente informar o meu afastamento das 
funções de Vice-governador a partir do dia 15 de 
dezembro até 31 de dezembro do corrente ano, em 
função de viagem internacional, esta, estritamente 
para atividades de caráter particular. 
 
Ensejando cumprir a legislação pertinente, aproveito 
a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e 
ilustres demais Deputados a manifestação de meu 
mais alto apreço e cordiais saudações. 
 
Atenciosamente, 
 

RICARDO DE REZENDE FERRAÇO 
Vice-Governador do Estado do Espírito Santo 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

PORTARIA Nº 981 
 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, por imperiosa necessidade 
do serviço, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2010, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 594/09, do Diretor-Geral da Secretaria, 
JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS, matrícula 
nº 207027, para serem gozadas integralmente em 
época oportuna. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.884 
 
Institui a Comenda “Julio Biancucci” no âmbito 

da Assembleia Legislativa. 
 
A MESA DA ASSEMBLEIA 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 2.700, de 15 de 
julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Assembleia 
Legislativa, a Comenda “Julio Biancucci”, a ser 
outorgada na sessão solene em comemoração ao 
Dia do Cozinheiro-Chefe, aos profissionais que 
atuam nas áreas de hotelaria, turismo e 
gastronomia, agências e operadoras de turismo, 
funcionários de órgãos públicos da área de 
turismo, proprietários de restaurantes, pousadas e 
similares e a todos os interessados em identificar 
a gastronomia como ferramenta turística. 
 
Art. 2º A Comenda, a que se refere o artigo 1º, 
será conferida, anualmente, em Sessão Solene da 
Assembleia Legislativa que se realizará, 

preferencialmente, no dia 10 de agosto, podendo 
ser transferida para data oportuna. 
 
Parágrafo único. Não podendo o agraciado, por 
qualquer motivo, receber a Comenda na data 
estabelecida, poderá recebê-la em outra data, 
junto com outras homenagens prestadas na 
Assembleia Legislativa. 
 
Art. 3º Os outorgados com a Comenda terão 
garantidas as seguintes prerrogativas: 
 
I - sessão solene presidida pelo Presidente da 
Assembleia Legislativa ou pelo Vice-Presidente; 
 
II - uso do título da Comenda “Julio Biancucci”, 
seja por extenso, seja por iniciais, ou ambos, 
junto a seu nome, em quaisquer impressos 
pessoais. 
 
Art. 4º A escolha do outorgado obedecerá às 
seguintes formalidades: 
 
I - a Mesa Diretora anunciará, por meio do 
Diário do Poder Legislativo, a abertura do 
período de indicações para o recebimento da 
Comenda e abrirá o prazo máximo de 15 
(quinze) dias para indicação dos nomes; 
 
II - as indicações serão feitas por Deputado, 
bancada ou pela Mesa e serão instruídas com o 
currículo do indicado e com justificativa; 
 
III - a escolha do nome será feita pelo Plenário 
no prazo de 3 (três) sessões ordinárias; 
 
IV - a Mesa fará a chamada nominal dos 
Deputados cujos votos serão anotados; 
 
V - a escolha recairá sobre o candidato que 
obtiver a maioria dos votos. 
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1606 
 

APROVA A 17ª ALTERAÇÃO DO 
QUADRO DE DETALHAMENTO DE 
DESPESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe a 
Lei Nº 9.277 de 04.08.2009, e a Lei Nº 9.400, de 
20.01.2010; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Proceder na forma dos anexos I e II 
a este ato, a 17ª Alteração do Quadro de 
Detalhamento de Despesa, publicado em 
conformidade com o Ato nº 1770, de 26 de janeiro 
de 2010. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 
 
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 
 

R$ 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 

01.000 ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

   

     
01.101 ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 
   

     
01.122.0801.2001 ADMINISTRAÇÃO DA 

UNIDADE 
   

    
 Indenizações e 

Restituições 
  

   
3.3.90.93.00 

 
0101 

 
4.000,00

    
 TOTAL 4.000,00

 
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO II - ANULAÇÃO 

 

 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 
01.000 ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 
   

     
01.101 ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 
   

     
01.122.0801.2001 ADMINISTRAÇÃO 

DA UNIDADE 
 
 

3.3.90.39.00

 
 
0101 

 
 

4.000,00
     

 TOTAL 4.000,00

 
ATO Nº 1608 

 
 A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais previstas 
no art. 17, inciso XXIV, do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700/2010 c/c os artigos 
246, parágrafo único, 270, 272 e 273 da Lei 
Complementar Estadual nº 46/94, 
 
 Considerando as informações contidas no 
Processo nº 102515, em especial, o relatório 
aprovado à unanimidade pela respectiva Comissão de 
Sindicância; 
 
 Considerando que a prestação de serviços 
sem cobertura contratual decorreu de falhas no 
procedimento administrativo, detectadas e descritas 
no relatório da referida comissão, dentre outras: 
encaminhamento de pedido de prorrogação 
extemporâneo e sem prévia justificação, motivação e 
demonstração da economicidade (art. 57, inciso II, 
c/c art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e inobservância 
do controle de prazo e de formalidade nos atos 
procedimentais inerentes à fiscalização da execução 
dos serviços contratados; 
 
 Considerando que as referidas falhas foram 
provocadas principalmente por omissão na gestão do 
referido contrato, acometida à servidores 
comissionados, sem a devida formalização; 
 
 Considerando que os servidores 
comissionados, que atuaram na gestão do referido 
contrato, já se encontram exonerados de seus 
respectivos cargos e, que a imputação destas falhas, 
única e exclusivamente, à Coordenadora do Setor de 
Contratos configura-se como injusta, à vista da não 
existência de maior regulamentação ao tempo da 
ocorrência dos fatos; 
 
 Considerando que os atos imputados à 
Coordenadora do Setor de Contratos, pela Comissão 
de Sindicância, não se subsumem aos preceitos dos 
artigos colacionados no respectivo relatório; 
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 Considerando que a Mesa baixou e fez 
publicar o Ato nº 1568, no Diário do Poder 
Legislativo do dia 02.12.2010, determinando, dentre 
outras medidas, que a gestão dos contratos seja 
acometida somente a servidor efetivo e que seu nome 
seja publicado juntamente com o resumo do contrato; 
 
 Considerando que, no referido Ato nº 
1568/10, não foi fixado prazo para abertura, em 
tempo hábil, de processo de prorrogação contratual; 
 
 Considerando que a comissão concluiu pela 
não caracterização de responsabilidade da empresa, 
mas sim por sua boa-fé, conforme relatado às fls. 321 
dos autos, e, ainda, que a Administração da 
Assembleia Legislativa considerou imprescindível a 
continuidade dos referidos serviços, a teor da 
manifestação do Diretor-Geral às fls. 95-verso dos 
mesmos autos; 
 
 Considerando, nos termos do artigo 272 da 
Lei Complementar nº 46/94, que a autoridade 
julgadora, com fundamento nas provas do processo, 
pode alterar sua conclusão; 
 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º Determinar, de acordo com as 
conclusões da Comissão de Sindicância, o pagamento 
dos serviços efetivamente prestados, em 
conformidade com a medição realizada e o termo de 
ajuste firmado entre as partes, devendo, para tanto, 
ser exigida a comprovação da regularidade fiscal, nos 
termos do artigo 29 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 Art. 2º Determinar que se procedam 
estudos para alteração do Ato nº 1568/2010, no 
sentido de estabelecer a fixação do prazo para 
abertura, em tempo hábil, de processo de 
prorrogação contratual. 
 
 Art. 3º Determinar o arquivamento do 
presente processo, sem a punição de servidores, 
tendo em vista que a comissão deixou de 
recomendar a aplicação das penas 
administrativas aos ocupantes de cargos 
comissionados que já foram exonerados e, ainda, 
que a conduta da Coordenadora do Setor de 
Contratos não se subsume aos preceitos dos 
artigos colacionados no relatório da sindicância, 
razão pela qual não se aplica a pena de 
advertência escrita sugerida. 
 
 Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2010. 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1609 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais prevista 
no artigo 17, inciso XXIV, do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700/2009, 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º DETERMINAR abertura de 
sindicância para apurar os fatos narrados no Processo 
Administrativo nº 101277/2010. 
 
 § 1º A sindicância será conduzida pela 
Comissão Processante prevista no Ato da Mesa nº 
1414, de 20.10.2010. 
 
 § 2º A Comissão designada terá o prazo de 
30 (trinta) dias para conclusão de seus trabalhos, a 
contar da data da publicação do presente Ato, 
conforme disposto no artigo 249, § 1º, da Lei 
Complementar nº 46/94. 
 
 Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1610 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais prevista 
no artigo 17, inciso XXIV, do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700/2009, 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º DETERMINAR abertura de 
sindicância para apurar os fatos narrados no Processo 
Administrativo nº 102993/2010. 
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 § 1º A sindicância será conduzida pela 
Comissão Processante prevista no Ato da Mesa nº 
1414, de 20.10.2010. 
 
 § 2º A Comissão designada terá o prazo de 
30 (trinta) dias para conclusão de seus trabalhos, a 
contar da data da publicação do presente Ato, 
conforme disposto no artigo 249, § 1º, da Lei 
Complementar nº 46/94. 
 
 Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1611 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais prevista 
no artigo 17, inciso XXIV, do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700/2009, 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º DETERMINAR abertura de 
sindicância para apurar os fatos narrados no Processo 
Administrativo nº 103299/2010. 
 
 § 1º A sindicância será conduzida pela 
Comissão Processante prevista no Ato da Mesa nº 
1414, de 20.10.2010. 
 
 § 2º A Comissão designada terá o prazo de 
30 (trinta) dias para conclusão de seus trabalhos, a 
contar da data da publicação do presente Ato, 
conforme disposto no artigo 249, § 1º, da Lei 
Complementar nº 46/94. 
 
 Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

ATO Nº 1612 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 INCLUIR, a partir de 30/11/2010, na relação 
constante no Anexo II do Ato nº 493, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 1º/06/2010, o servidor 
efetivo ORLANDO HENRIQUE 
BOURGUIGNON SANTOS, matrícula nº 035852-
01 – Agente de Apoio Legislativo, EAGAL. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1613 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
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, SANDRA RODRIGUES 
PALAURO, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1614 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
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, SANDRA RODRIGUES PALAURO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete da Deputada Janete de Sá, por 
solicitação da própria Deputada, contida no processo 
nº 103836/2010. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1615 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA 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, MARIA JOSE FREITAS DO 
NASCIMENTO, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2010. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 980 
 
 O DIRETOR E O SUBDIRETOR-
GERAL DA SECRETARIA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º Designar o servidor efetivo 
WASHINGTON FERNANDO MAIA 
LORENZONI, ocupante do cargo de Assistente de 
Apoio Legislativo, CI 00502364 – SSP/ES e CPF 
690.221.787-49, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Convênio nº 003/2010, firmado por este 
Poder com o TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme 
determina o artigo 1º do Ato nº 1568/2010, publicado 
no Diário do Poder Legislativo em 02/12/2010. 
 
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 14 de dezembro de 2010. 
 

MÁRCIA NASSAR COMASSETTO 
Subdiretora-Geral da Secretaria (em 

exercício) 
 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

COMUNICADO 
 
 

 
 

                                       PROGRAMAÇÃO – QUINTA-FEIRA – 16.12.2010 
 
 

HORÁRIOS      PROGRAMAS                 TEMAS ENTREVISTADOS 

08h00 PANORAMA  TELEJORNAL - QUARTA-
FEIRA 

 

08h20 ESPAÇO PARCERIA 
CANAL SAUDE 

DANÇA SOBRE RODAS  

09h00 ESPAÇO PARCERIA         
TOME CIENCIA 

COMPUTANDO OS GRANDES 
DESAFIOS 
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10h00 ESPAÇO PARCERIA  

CANAL SAUDE 

NA ESTRADA BA / PE / RJ  

11h00 ESPAÇO PARCERIA  ITAU-JOGO- FICÇÃO 
BRASILEIRA DO SÉCULO XXI 

 

11h30 ESPAÇO PARCERIA  

CANAL SAUDE 

PERECISTA – UM LEITOR 
SEMPRE BEM VISTO 

 

12h00 REPORTAGEM ESPECIAL ACESSIBILIDADE/CONVENT
O DA PENHA 

 

12h30 ESPAÇO PARCERIA -
SOCIEDADE BASILEIRA 
DE CARDIOLOGIA- SBC 

PREVENÇÃO DA 
ATEROSCLEROSE NA 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

13h00 ASSEMBLEIA DO CAMPO PRODUÇÃO MEL JONES CAVAGLIERE 

13h30 UM DEDO DE PROSA  TATIANA BRIOSCHI 

14h00 PANORAMA  TELEJORNAL - QUARTA-
FEIRA 

 

14h20 BIOGRAFIA CARLOS LIDENBERG FERNANDO ACHIAME 

14h30 AÇÃO PARLAMENTAR  THEODORICO FERRAÇO 

15h00 COMISSÃO  FINANÇAS – 01/12  

18h00 ES EM DEBATE POLÍCIA MILITAR GELSON LOIOLA E RONALT 
WILLIAN DE OLIVEIRA 

18h30 MUNICÍPIOS CAPIXABAS NOVA VENÉCIA  

 

19h00 SESSÃO SOLENE ENTREGA DE TITULO DE 
CIDADANIA – 07/12 

 

 

21h00 UM DEDO DE PROSA  TATIANA BRIOSCHI 

21h30 PANORAMA  TELEJORNAL - QUINTA-
FEIRA 

 

22h00 ES EM DEBATE POLÍCIA MILITAR GELSON LOIOLA E RONALT 
WILLIAN DE OLIVEIRA 

22h30 PERSONALIDADES CINEASTA E MÚSICO JOÃO MORAES 

 

23h00 AÇÃO PARLAMENTAR  THEODORICO FERRAÇO 

23h30 PANORAMA  TELEJORNAL - QUINTA-
FEIRA 

 

 

00h00 OPINIÃO REFORMA DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL 

DR. TERESA WANDIER 

 



Hinos do 
ESPÍRITO SANTO
VARGEM ALTA

Sobre vales e grandes colinas
tu nasceste em meu coração

desbravada, por muitas raças
nos tornamos um povo irmão.

Tens um clima de vida saudável
onde conto as estrelas no céu

é orgulho te ver a crescer
abençoada e amada por Deus.

Vargem Alta, Vargem Alta
de trabalho e muito ardor

povo heróico a buscar na esperança
novos tempos com fé e amor.

Nossa fauna e flora nos encanta
a cultura trazes na raiz

tuas rochas e agricultura
muito orgulha o nosso país.

Teu nome está nas alturas
o teu povo é de paz e união

o desafio enfrentas com bravura
o futuro teus filhos farão.

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Fundação: 20 de março de 1988
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