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JUSTIFICATIVA 
 
A presente propositura tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Niumar 
Estevam Vieira, nascido em Aimorés no Estado de 
Minas Gerais, filho do Senhor Onair Estevam Vieira 
e de da Senhora Corina Teixeira Vieira. Mudou-se 
para o Espírito Santo em 1975, mais precisamente 
para cidade de Serra, para trabalhar na Vale do Rio 
Doce onde se aposentou em 1997. Pai da Michele 
Sanches Vieira, Marlon Sanches Vieira e Marcondes 
Sanches Vieira, é Avô da Maria Luiza e o Davi. 
 

Trabalhou na Belgo Mineira de 1973 a 1975 
e se mudou para o Espirito Santo para trabalhar na 
Vale do Rio Doce em 1976 mesmo ano que se casou 
com a Senhora Dalva. Aposentou-se na Vale do Rio 
Doce em 1997. Presidente da FAMS  Federação 
Das Associações De Moradores Da Serra e delegado 
no Orçamento Participativo, que compreendia 14 
Bairros na Região de Laranjeiras na Serra. 
Trabalhou como colaborador no Centro Comunitário 
do Bairro Chácara Parreiral. Foi Candidato a 
Vereador no Ano de 2004, e Atuou de Prestando 
Serviços ao DER-ES através da empresa PHD no Sul 
do Estado do Espirito Santo onde empregou 
aproximadamente 150 pessoas, Foi Secretário 
Municipal de Obras no Município de Mimoso do Sul, 
no período de 2013 a 2014, onde desenvolveu 
diversos trabalhos em prol da população Mimosense. 
 

O Sr. Niumar desenvolveu um trabalho de 
suma importância no desenvolvimento do Estado do 
Espírito Santo e merece ter o reconhecimento de é 
um cidadão Espírito-santense. 
 

Dado a importância da proposição que 
submetemos à apreciação desta Casa, contamos com 
o apoio dos nobres pares. 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
MENSAGEM Nº 079/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa, o incluso P Autoriza o 
Estado do Espírito Santo a realizar transação para 
extinção de créditos tributários, nas condições que 
específica  

A presente proposta, em consonância com 
as disposições do art. 171 da Lei Federal nº 5.172, de 
1966 (Código Tributário Nacional), visa autorizar o 

Estado do Espírito Santo, a realizar transação para 
extinção de créditos tributários, constantes de autos 
de infração, notificações de débito ou decorrentes de 
denúncia espontânea relativos ao ICMS, mediante a 
fixação de condições por meio das quais a Secretaria 
de Estado da Fazenda - SEFAZ ou a Procuradoria 
Geral do Estado - PGE possam celebrar os termos de 
transação.  

A celebração do termo de transação será 
admitida para utilização: i) de saldo credor 
acumulado de ICMS, em razão de saídas amparadas 
pela não-incidência prevista no art. 3º, II, da Lei 
Complementar Federal n.º 87, de 13 de setembro de 
1996, promovidas por estabelecimento exportador 
situado neste Estado; e ii) de valores referentes a 
créditos reconhecidos por sentença judicial transitada 
em julgado, relativos ao ICMS e proferida contra a 
Fazenda Pública Estadual. 

Importante ressaltar que, na salvaguarda 
dos interesses da Fazenda Pública Estadual, consta 
do presente Projeto de Lei que a celebração do termo 
de transação não implica reconhecimento da 
legitimidade dos créditos acumulados declarados 
pelo sujeito passivo, e ainda que a transação não será 
admitida nos casos em que o contribuinte seja 
beneficiário de incentivos fiscais ou quando o débito 
fiscal, objeto da proposta de transação, seja 
decorrente de operações ou de prestações sujeitas ao 
regime de substituição tributária. 

A proposta visa a permitir que os 
contribuintes que têm créditos regularmente 
constituídos perante a Fazenda Pública Estadual 
possam utilizá-los para saldar dívidas tributárias 
existentes para com o Estado do Espírito Santo, a 
exemplo de diferentes práticas em igual sentido que 
vêm sendo adotadas por outras unidades da 
federação.  

É importante destacar que tal iniciativa não 
traz qualquer impacto para a receita corrente mensal 
de ICMS do Estado, visto que os créditos em 
referência não poderão ser utilizados para o 
pagamento do ICMS mensal, mas tão somente para 
dívidas tributárias pretéritas, incrementando a 
competitividade das empresas detentoras desses 
créditos.   

Diante das considerações acima expostas, 
Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 
empenho de Vossas Excelências no sentido de 
aprovar o presente Projeto de Lei. 
 

Vitória, 05 de junho de 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 152/2018 

 
Autoriza o Estado do Espírito Santo 
a realizar transação para extinção de 
créditos tributários, nas condições 
que especifica. Identificador: 310030003200360037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, por meio 
da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) ou da 
Procuradoria Geral do Estado (PGE), a celebrar 
termo de transação com o objetivo de pôr fim a 
litígios nas áreas administrativa e judicial, visando à 
extinção de créditos tributários devidos ao Estado do 
Espírito Santo, relativos ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 
 
Art. 2º A celebração do termo de transação será 
admitida para utilização: 
I - de saldo credor acumulado de ICMS, em razão de 
saídas amparadas pela não-incidência prevista no art. 
3º, II, da Lei Complementar Federal n.º 87, de 13 de 
setembro de 1996, promovidas por estabelecimento 
exportador situado neste Estado; 
II - de valores referentes a créditos reconhecidos por 
sentença judicial transitada em julgado, relativos ao 
ICMS e proferida contra a Fazenda Pública Estadual. 
 
Parágrafo único.  O montante a que se refere: 
I - o inciso I do caput poderá ser utilizado 
diretamente por seu detentor ou terceiro, quando 
recebido em transferência, nos termos do 
Regulamento do ICMS; ou 
II - o inciso II do caput poderá ser utilizado 
exclusivamente por seu detentor. 
 
Art. 3º A transação prevista nesta Lei é restrita à 
extinção de crédito tributário: 
I - constante de auto de infração lavrado até 31 de 
janeiro de 2018 ou notificação de débito lavrada até 
31 de dezembro de 2017, relativos a fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro de 2017, ainda que 
inscritos em dívida ativa, ajuizada ou não a sua 
cobrança;  
II - remanescente de parcelamento, com termo de 
acordo rescindido e inscrito em dívida ativa até 31 de 
dezembro de 2017;  
III - relativo ao descumprimento de obrigações 
acessórias, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 
31 de dezembro de 2017; 
IV - relativo ao imposto regularmente declarado no 
Documento de Informações Econômico-Fiscais - 
DIEF, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 
de dezembro de 2017. 
 
Parágrafo único.  A transação:  
I - pode ser realizada, também, nos casos em que o 
crédito tributário exigido constituir-se 
exclusivamente de multa; 
II - não implica reconhecimento da legitimidade dos 
créditos acumulados declarados pelo sujeito passivo;  
III - não produz quaisquer efeitos se os créditos 
acumulados recebidos em transferência não forem 
homologados pelo Secretário de Estado da Fazenda; 
IV - veda a utilização do crédito do imposto, objeto 
da transação, para fins de compensação de qualquer 
natureza; 

V - não confere qualquer direito à restituição ou à 
compensação de importâncias já pagas ou 
compensadas. 
 
Art. 4º A celebração da transação prevista nesta Lei 
não será admitida com estabelecimento: 
I - beneficiário do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo (INVEST-
ES), disciplinado pela Lei nº 10.550, de 30 de junho 
de 2016; 
II - beneficiário de incentivo vinculado à celebração 
de Contrato de Competitividade (COMPETE/ES) de 
que trata a Lei nº 10.568, de 26 de julho de 2016;  
III - que realize operações de importação ao abrigo 
da Lei nº 2.508, de 22 de maio de 1970;  
IV - que realize, exclusivamente, operações 
beneficiadas com redução da base de cálculo ou 
concessão de crédito presumido do ICMS; 
V - cujo crédito tributário objeto da extinção seja 
referente a operações ou prestações sujeitas ao 
regime de substituição tributária.  
 
§ 1º As vedações de que tratam os incisos I e II do 
caput somente se aplicam aos débitos cujos fatos 
geradores tenham ocorrido após o início da fruição 
do respectivo benefício. 
§ 2º A vedação de que trata o inciso V do caput não 
se aplica ao disposto no art. 2º, II. 
 
Art. 5º O requerimento para celebração do termo de 
transação deverá ser apresentado, até 30 de setembro 
de 2018, em qualquer Agência da Receita Estadual 
ou no Protocolo Geral da SEFAZ e instruído com 
documentação comprobatória: 
I - da desistência de eventuais recursos 
administrativos e judiciais porventura interpostos, 
devidamente protocolada; 
II - de que não se encontra em nenhuma das 
hipóteses previstas no art. 4º;  
III - de que se encontra em situação regular quanto à 
apresentação de DIEF e EFD; 
IV - de que possui, em montante compatível com a 
liquidação do crédito tributário exigido pelo Fisco: 
 
a) saldo credor acumulado do ICMS; ou 
b) créditos relativos ao ICMS reconhecidos por 
sentença judicial transitada em julgado proferida 
contra a Fazenda Pública Estadual; 
 
V - da decisão transitada em julgado e certidão de 
trânsito em julgado, quando este for o caso. 
 
§ 2º É vedada a aglutinação, no mesmo 
requerimento, de pedidos referentes a mais de um 
processo, ainda que versando sobre assuntos da 
mesma natureza. 
§ 3º O sujeito passivo será comunicado da resposta 
ao requerimento por meio do DT-e, ou mediante 
ciência, no respectivo processo. 
 
Art. 6º O processo com o requerimento deve ser 
encaminhado à Gerência Fiscal da SEFAZ, para, Identificador: 310030003200360037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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mediante relatório circunstanciado, manifestar-se 
sobre a regularidade dos créditos objeto da transação. 
 
Parágrafo único.  Atestada a regularidade ou 
irregularidade dos créditos, o processo deve ser 
encaminhado à Gerência Tributária da Sefaz para: 
I - minutar o termo de transação; ou 
II - comunicar o indeferimento do pedido. 
 
Art. 7º O termo de transação deverá ser celebrado 
entre o requerente e: 
I - o Secretário de Estado da Fazenda; ou  
II - o Procurador Geral do Estado, se a ação para 
cobrança judicial já tiver sido proposta. 
 
§ 1º O termo de transação deverá ser assinado em 
duas vias, sendo a primeira entregue ao requerente e 
a segunda juntada ao processo. 
 
§ 2º Após a celebração do termo, o processo deverá 
ser encaminhado à Gerência Tributária, para registro 
no sistema informatizado da SEFAZ e posterior 
remessa ao Arquivo Geral da SEFAZ. 
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 081/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 
Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa, o 

Denomina Barragem dos 
Imigrantes a barragem a ser construída no Rio Jucu, 
braço norte, localizada entre os municípios de 
Domingos Martins e Viana -  
O lago formado pelo barramento terá capacidade de 
armazenar 23 bilhões de litros de água, que servirão 
de segurança hídrica para o abastecimento direto de 
cerca de 64% da população metropolitana. 
O local escolhido para a construção da barragem, na 
região conhecida como Vista Linda, situa-se na 
confluência de 3 Colônias históricas do nosso Estado: 
Santa Isabel, Santa Leopoldina e Santo Agostinho. 
A proposta de homenagear os imigrantes, que muito 
contribuíram para progresso do Espírito Santo, foi 
inspirada na sugestão do engenheiro civil, escritor e 
historiador, Celso Luiz Caus, servidor aposentado da 
Companhia Espírito Santense de Saneamento - 
CESAN, que participou ativamente da concepção da 
ideia desta importante barragem. 
Diante das considerações acima expostas, Senhor 
Presidente e Senhores Deputados, solicito o empenho 
de Vossas Excelências no sentido de aprovar o 
presente Projeto de Lei. 

Vitória, 18 de junho de 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 158/2018 

 
Denomina Barragem dos Imigrantes 
a barragem a ser construída no Rio 
Jucu Braço Norte, entre os 
municípios de Domingos Martins e 
Viana - ES.  

 
Art. 1º Fica denominada Barragem dos Imigrantes a 
barragem a ser construída no Rio Jucu, braço Norte, 
localizada entre os municípios de Domingos Martins 
e Viana - ES.  
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

 

 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.621 

 

MANSUR. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, criada pela Resolução 5.291, de 
06.6.2018, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º 
a Ronald Mansur. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de junho de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.622 

 
 ADAUTO 
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