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"Art. 6º Ficam criadas 05 (cinco) Juntas 

Administrativas de Recursos de Infrações 

de Trânsito - JARI, em caráter permanente, 

em atendimento ao principio do devido 

processo legal, com o objetivo de garantir o 

pleno exercício da ampla defesa e do 

contraditório aos autuados com base na 

legislação de trânsito em vigor. 
 

§ 1º As Juntas Administrativas de Recursos 

de Infrações de Trânsito - JARI têm as suas 

atribuições estabelecidas pelo Código de 

Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 e terão o seu 

funcionamento regulado por meio de 

regimento interno. 
 

§ 2º As Juntas Administrativas de Recursos 

de Infrações de Trânsito - JARI serão 

instituídas por ato do Diretor Geral do 

DETRAN/ES e as suas respectivas 

composições obedecerão ao disposto no 

seu regimento interno. 
 

§ 3º Aos Presidentes, Membros e 

Secretários de cada Junta Administrativa de 

Recursos de Infrações de Trânsito - JARI 

do DETRAN/ES, será atribuída, 

mensalmente, uma gratificação 

correspondente a 75 (setenta e cinco) 

Valores de Referenda do Tesouro Estadual 

- VRTE’s por reunião de julgamento a que 

efetivamente participarem, ate o limite 

mensal de 600 (seiscentos) VRTE’s. 

 

§ 4º Ao(À) Secretário(a) Geral das JARI 

será atribuída, mensalmente, uma 

gratificação correspondente a 600 

(seiscentos) VRTE’s. 

 

§ 5º Para atender às demandas sazonais de 

processos pendentes de julgamento, o 

Diretor Geral do DETRAN/ES poderá 

instituir, por ato próprio, até mais 02 (duas) 

Juntas Administrativas de Recursos de 

Infrações de Trânsito - JARI Provisórias, 

por prazo não superior a 120 (cento e 

Vinte) dias, vedada a prorrogação ou 

criação de nova Junta com o mesmo 

objetivo num intervalo inferior a 180 (cento 

e oitenta) dias." 

 

Art. 3.º Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 4º Ficam revogadas a Lei 

Complementar de nº 506, de 01 de dezembro de 

2009 e a Lei Ordinária de nº 10.091, de 04 de 

outubro de 2013. 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 3.933 

 

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito, para 

apurar denúncias de irregularidades na licitação do 

Sistema Transcol.  

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 30, inciso II e art. 59 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Fica criada uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito, constituída de 05 (cinco) 

membros, para no prazo de 90 (noventa) dias, apurar 

denúncias de irregularidades na licitação do Sistema 

Transcol, na Câmara de Compensação e no 

direcionamento/beneficiamento das empresas 

vencedoras, conforme fartamente divulgadas pela 

Imprensa e em pronunciamentos nesta Assembleia 

Legislativa. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de fevereiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATOS 
 

ATO Nº 276 

 

Autoriza a formação da Frente Parlamentar 

em defesa dos direitos da mulher vítima de 

violência doméstica e familiar. 

  

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

especialmente as contidas no art. 17, XXXIV do 

Regimento Interno e, tendo em vista a solicitação 

contida no Requerimento nº 16/2015 da Deputada 


