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PARECER TÉCNICO 
 

PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei Complementar 

nº 20/2018 (Mensagem nº 02/2018). 

AUTOR: Defensoria Pública. 

EMENTA: “Reestrutura a tabela dos subsídios 

dos membros da Defensoria Pública do Estado do 

Espírito Santo e altera a Lei Complementar 

Estadual nº 55/1994.” 

 

 

- RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei Complementar nº 20/2018, de autoria da Defensoria Pública do Estado 

do Espírito Santo, foi encaminhado pela Mensagem nº 02/2018, e objetiva “reestruturar a 

tabela dos subsídios dos membros da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e 

altera a Lei Complementar Estadual nº 55/1994”, para tanto, prevê aumento de subsídios 

para os Defensores Públicos conforme tabela integrante Anexo I, a que se refere o 

parágrafo único, do artigo 65-A, da Lei Complementar nº 55/1994, acrescido pelo artigo 8º 

da Lei Complementar nº 538/2009, que passaria a vigorar com a nova redação do Anexo 

Único desta pretensa Lei Complementar ora em análise. 

 

A proposição legislativa em comento, ainda, determina a revogação expressa dos artigos 

25-A, 39-A, 39-B, 39-C e 39-D da Lei Complementar nº. 55/1994 (acrescidos pela Lei 

Complementar n° 538/2009); prevê que as despesas decorrentes de sua aplicação 

correriam por conta de dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas, caso 

seja necessário; e, por fim, que o início de sua vigência se daria na data de sua publicação, 

porém, os seus efeitos financeiros se dariam a partir de 01 de janeiro do ano de 2019. 

 

No que tange a tramitação regimental, inicialmente, a proposição legislativa, encaminhada 

pela referida Mensagem nº 02/2018, foi protocolizada, na Secretaria Geral da Mesa da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no dia 02 de agosto de 2018. Por sua 

vez, o Projeto de Lei foi lido na Sessão Ordinária realizada no dia 08 do mesmo mês e 

ano. Quanto à publicação no Diário do Poder Legislativo – DPL verifica-se que a 

proposição foi publicada no dia 08 de agosto de 2018, às páginas 01 a 05. 

 

Após, recebeu encaminhamento para esta Procuradoria Legislativa, com o fim de 

elaboração do Parecer Técnico, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar 
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Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
 

 

- FUNDAMENTO 
 

Conforme acima narrado, o Projeto de Lei Complementar nº 20/2018, de autoria da 

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos da Mensagem nº 02/2018, tem 

o seu objeto normativo adequado materialmente ao ordenamento jurídico. Por seu turno, o 

projeto também é adequado em face das exigências regimentais do processo legislativo 

respectivo e das demais condicionantes legais sob o enfoque material. 

 

Quanto ao enfoque formal da análise jurídica, a diagnose realizada enfrentou questões 

importantes e primordiais para o presente caso concreto; a saber: (A) quanto à previsão 

orçamentária e o impacto financeiro frente à exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

(B) quanto à legitimidade da iniciativa legislativa da Defensoria Pública, (C) quanto à 

vedação prevista no art. 73, inciso VIII, da Lei 9.504/1997, e (D) quanto à vedação 

constante dos artigos 20 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.  Assim, seguem abaixo às 

análises de mérito e jurídica (formal). 

 

QUANTO À PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E O IMPACTO FINANCEIRO FRENTE 

À EXIGÊNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

O processo legislativo da pretensa medida está devidamente instruído com a declaração do 

gestor quanto à previsão orçamentária e o impacto financeiro frente à exigência da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ou seja, em conformidade com o orçamento do Órgão e com a 

Lei Ordinária Estadual nº 10.874/2018 – fls. 08 a 12 dos autos.  

 

QUANTO À LEGITIMIDADE DA INICIATIVA LEGISLATIVA DA DEFENSORIA 

PÚBLICA 

 

Em razão da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80/2014, a Defensoria Pública 

passou a adquirir legitimidade de iniciativa legislativa para regular matérias próprias, 

inclusive no que tange a subsídio. Vejamos a nova redação da Constituição Federal: 

 

Identificador: 310036003900310030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei Complementar nº 20/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

3 

 

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do 

inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 
 

§ 1º ........................... 
 

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e 

administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto 

no art. 99, § 2º. 
 

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito 

Federal. 
 

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que 

couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição 

Federal.  
 

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III 

deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.”  

(NEGRITOS DE NOSSA AUTORIA) 

 

Daí que o §4º, do artigo 134, da CF, remete a Defensoria Pública às mesmas prerrogativas 

do Poder Judiciário previstas no inciso II, do artigo 96, também da CF. In verbis: 

 
Art. 96. Compete privativamente: 
 

I - ............... 
 

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de 

Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: 
 

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;  
 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços 

auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do 

subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde 

houver;                              
 

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores; 
 

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 

(NEGRITAMOS) 
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Diante deste contexto de garantia de iniciativa legislativa da Defensoria Pública, inclusive 

com autonomia de proposta orçamentária, sedimentou o Excelso Supremo Tribunal 

Federal: 

 
“A EC 45/2004 outorgou expressamente autonomia funcional e 

administrativa às defensorias públicas estaduais, além da iniciativa para a 

propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º): donde, ser inconstitucional a 

norma local que estabelece a vinculação da Defensoria Pública a Secretaria de 

Estado. A norma de autonomia inscrita no art. 134, § 2º, da CF pela EC 45/2004 é 

de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dado ser a Defensoria Pública um 

instrumento de efetivação dos direitos humanos. 

[ADI 3.569, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 2-4-2007, P, DJ de 11-5-2007.] 

= ADI 4.056, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 7-3-2012, P, DJE de 1º-8-2012” 

 

O STF avança em outros precedentes como a ADI 5217 (publicada em 04/02/2015), onde 

garante a iniciativa legislativa privativa da Defensoria Pública Estadual para propor 

projetos de lei tratando de subsídios de seus membros. Por outro giro, a Doutrina é 

uníssona a este entendimento do STF, neste sentido é, por exemplo, a aula de Gilmar 

Ferreira e Gustavo Gonet (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Gustavo Gonet. Curso 

de Direito Constitucional, 10. ed. re. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 1.038/1.039), 

que segue: 

 
“A Emenda Constitucional n. 80/2014, em reverência ao papel de subida 

relevância do Defensor Público para o regime democrático e para a efetivação dos 

direitos fundamentais, proclamou como princípios institucionais da Defensoria 

Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 
 

Atribuiu, também, para as Defensorias Públicas, de modo inovador, a 

competência para propor projetos de lei que versem sobre criação e extinção dos 

seus cargos, além das remunerações respectivas.” 

(GRIFOS DE NOSSA AUTORIA) 

  

 

QUANTO À VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 73, INCISO VIII, DA LEI 9.504/1997 

 

A medida igualmente não incide na vedação prevista no disposto no art. 73, inciso VIII, da 

Lei 9.504/1997, haja vista que o gestor público da Defensoria Pública não ocupa cargo 

eletivo e, consequentemente, não está vinculado à eleição de 2018. Nesta esteira, tem-se o 

entendimento previsto nas Consultas TSE 772 e 782. 
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QUANTO À VEDAÇÃO CONSTANTE DOS ARTIGOS 20 E 21 DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

No tocante à vedação constante dos artigos 20 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

onde se tem a proibição de aumento de despesa com pessoal nos cento e oitenta dias 

anteriores ao final do mandato do gestor, cabe registrar que, in casu, tem-se como 

referência o mandato do Defensor Público Geral para efeito de consideração do lapso 

temporal indicado. E, nestes termos, o prazo não se aplica para a presente proposição 

legislativa, haja vista que o mandato do atual Defensor Público Geral se encerra em 31 de 

janeiro de 2019. 

  

A concretude deste entendimento advém da orientação do Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo, que expediu a Resolução TC nº 297, de 30 de agosto de 2016, onde no 

artigo 8º, inciso II, dispõe expressamente desta forma: 

 
“Art. 8º A instrução dos processos de tomada ou prestação de contas apresentadas 

pelos ordenadores de despesas do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, 

do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública Estadual, do TCEES e dos fundos 

constituídos como unidades gestoras vinculados, observará o seguinte escopo: 
 

I – limites de despesas com pessoal; 
 

II – aumento das despesas com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores ao final do mandato do gestor titular;” 

(GRIFO E NEGRITOS DE NOSSA AUTORIA) 

 

Retomando os demais pontos de análise deste parecer, tem-se que, indubitavelmente, a 

teleologia da medida normativa converge para remuneração de pessoal próprio da 

Defensoria Pública. Com esta finalidade, estar-se-ia promovendo justa medida para estes 

servidores que realizam importante função essencial à Justiça, que promovem orientação 

jurídica e na promoção judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 

forma integral e gratuita, aos necessitados e carentes. Deste resultado prático almejado 

pelo senhor Governador do Estado, denota-se a confirmação de mérito ímpar da 

proposição ora em estudo. 

 

Por sua vez, diante da análise jurídica, verifica-se do diagnóstico decorrente que, 

incontestavelmente, a pretensa normatividade da proposição legislativa não traz nenhum 

ponto de antinomia com os preceitos constitucionais, tanto da Constituição Federal, quanto 

da Constituição Estadual, assim, a consagrando com a graduação de material e 

formalmente constitucional. Para tanto, foi considerado: 
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DO ASPECTO DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 
 

Diante da repartição de competência imposta pela Constituição da República, afere-se 

que a competência legislativa para dispor sobre a matéria pertence exclusivamente ao 

Ente Federado Estadual. Nessa linha, resulta confirmado a Competência Legislativa 

Exclusiva e Remanescente do Estado do Espírito Santo, senão vejamos a seguinte 

ordem da nossa Lex Legum federal:  

 
“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas 

por esta Constituição.” 

 

Como já tratado acima, a inciativa legislativa da Defensoria Pública está confirmada 

incontest. Além disso, a espécie normativa que deve conter a normatização da matéria 

encontra-se correta, na medida em que se trata de lei complementar a única espécie 

capaz de promover a regulamentação pretendida juridicamente. Vale dizer que somente 

por intermédio da espécie normativa definida pela Mensagem (lei complementar) é que 

se vislumbra validamente a possibilidade de se dar a regulamentação objetivada, mesmo 

porque irá alterar outra lei complementar (LC 55/1994). 

 

Frente ao fato de se tratar de lei complementar estadual a espécie do caso concreto em 

foco, o quórum necessário para a aprovação deste Projeto é o de “maioria absoluta” –  

artigo 69 da Constituição Federal, sendo que se dará em um único turno de votação (art. 

150 do Regimento Interno). 
 

Quanto ao processo de votação do Projeto de Lei Complementar nº 20/2018, tem-se que 

o mesmo, a princípio, é o de votação simbólica, nos termos dos artigos 200, inciso I, e 

201, ambos do Regimento Interno. Mas poderá ser convertido para a votação nominal, 

nos termos do artigo 202, inciso II, do Regimento Interno – observado o artigo 276, 

inciso I, do Regimento Interno.  

 

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

Justiça, Serviço Público e Redação e para a Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com as respectivas 
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finalidades de exame e emissão de Parecer, sendo, após, incluída na Ordem do Dia 

para discussão e votação (art. 154, caput e parágrafo único, do Regimento Interno). 
 

 

DO ASPECTO DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 
 

Especificamente sobre a constitucionalidade material do Projeto de Lei ora em apreço, 

vislumbra-se que a sua medida é perfeitamente coerente com a autonomia dos Entes 

Federados Estaduais, conforme preconizam os artigos 18 e 25 da Constituição Federal, 

frente a repartição constitucional de competências. Outrossim, a análise jurídica deste caso 

concreto molda-se pacificamente aos pressupostos do Direito pátrio, haja vista que a 

intelecção perpassa pela própria compreensão da capacidade do ente federado em realizar 

os seus fins constitucionais, incluindo nestes a redefinição de subsídios dos Defensores 

Públicos Estaduais. 

 

Não há margem para dúvidas! O teor regulamentar geral do objeto normativo da 

proposição em crivo é materialmente constitucional, com destaque para o ponto referente 

aos resultados almejados que visa à redefinição de subsídios dos Defensores Públicos 

Estaduais. Destarte, verifica-se que existe total compatibilidade dos preceitos da 

proposição com as normas e princípios materiais da Constituição Federal e da 

Constituição Estadual. Vale dizer que se torna tipificado o interesse público e a sua 

condição materialmente uníssona com os ordenamentos jurídicos federal e estadual.  

 

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

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

em se exigir prazo de vacatio legis para a entrada em vigor do Projeto de Lei 

Complementar nº 20/2018, na hipótese de ser o mesmo transformado em Lei Ordinária. 

Nota-se, inclusive, que a necessidade que, ocorre disposição de efeito financeiro para 

momento futuro, ou seja, a partir de 01 de janeiro de 2019, assim o Projeto ampara-se 

na avaliação e ordenança da direção superior do Gestor da Defensoria Pública. 

 

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

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

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

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

do indivíduo contra a ação danosa e indevida juridicamente do próprio Estado. 
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A relação destes direitos constitucionais possui natureza de proteção do indivíduo em 

face da ação não autorizada juridicamente do Estado. Desta forma, o Projeto de Lei 

Complementar nº 20/2018 não possui qualquer correlação com esses Direitos 

Fundamentais, haja vista que não trata de ação incidente sobre os indivíduos presentes 

na sociedade e nem em relação aos seus bens, mas somente de redefinição de subsídios 

dos Defensores Públicos Estaduais. Em suma, por não possuir alcance sobre os direitos 

fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal e, frente a isso, não ser 

incompatível com estes direitos, cabe confirmar compatibilidade da pretensa norma com 

esta ordem constitucional. 

 

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

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

que se registrou no parágrafo anterior. Ou seja, o Projeto de Lei Complementar nº 

20/2018 não possui qualquer correlação de ingerência nos Direitos Fundamentais e esse 

quadro específico da proposição inclui o Princípio da Isonomia, que possui endereço no 

próprio art. 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal. Vejamos em repetição: 

 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

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

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

propriedade, nos termos seguintes: 
 

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

Constituição;” 

 

A pretensa normatividade em nada incide sobre os direitos humanos, pois tão somente 

visa realizar a redefinição de subsídios dos Defensores Públicos Estaduais. Desta forma, 

aflora da análise que o projeto em comento não produz resultado que afronta a condição 

de isonomia das pessoas, pela simples razão de que não versa sobre matéria de direitos 

fundamentais. Disso e perante o interesse público envolvido, não resta outra posição 

que não a óbvia confirmação de pleno respeito, por parte do objeto normativo do 

Projeto de Lei Complementar nº 20/2018, ao Princípio Constitucional da Isonomia.  

 

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

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

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

 
“Art. 5º. ................................................................... 
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XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada;” 

 

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

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

infraconstitucionalmente, inclusive para fins de conceituar juridicamente tais Institutos 

de Segurança Jurídica e garantidores de Paz Social. Assim, dita a ordem legal: 

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

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
 

§1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao 

tempo em que se efetuou. 
 

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

por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo 

pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. 
 

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

caiba recurso.” 

 

Nesses termos constitucionais e legais, o Projeto de Lei Complementar nº 20/2018 não 

inova a ordem jurídica para produzir efeito nos direitos das pessoas e nem implica em 

desatendimento ao que juridicamente foi firmado por partes ou decidido em definitivo 

pela prestação jurisdicional. Em outras palavras, a proposição legislativa indicada não 

desrespeita estes Institutos Jurídicos (Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito e Coisa 

Julgada) pela simples razão de que não normatiza nada antinômico ao interesse ou 

direitos de pessoas físicas e jurídicas, mas somente objetiva promover a redefinição de 

subsídios dos Defensores Públicos Estaduais. 

 

Face ao todo acima disposto, fica o Projeto de Lei Complementar nº 20/2018 

confirmado como adequado no que tange aos preceitos materiais constitucionais, assim 

confirmando a sua patente de constitucional. 
 

 

DA LEGALIDADE E DA JURIDICIDADE 
 

 

Em continuidade, estendendo um pouco mais a análise técnica da proposição, verifica-

se que, quanto à mesma, não há oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios 

Tribunais Superiores que impeça, material ou formalmente, o Projeto de ser aprovado, 

consequentemente, recebe o grau de jurídico. Diante dos Ordenamentos Jurídicos, a 
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normatividade do Projeto de Lei Complementar n° 20/2018 não afronta a legislação 

federal e estadual, assim recebendo a qualidade de ser patenteado como legal. 

Considerando todo o exposto, fica confirmado que o Projeto de Lei Complementar n° 

20/2018 não afronta a legislação federal e estadual e nem possui embargo por parte dos 

tribunais, assim recebendo a qualidade de ser patenteado como jurídico e legal. 
 

 

 

DA TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

 

No que norteia a técnica legislativa empregada na elaboração da proposição, registra-se 

que a mesma atende satisfatoriamente os preceitos: (a) da Constituição Federal, (b) da 

Constituição Estadual, (c) da Lei Complementar Federal n° 95, de 26 de fevereiro de 

1998, (d) da Lei Complementar Estadual nº 168, de 01 de dezembro de 1999 e (e) da 

Resolução Estadual n° 2.700/2009 (Regimento Interno desta Nobre Assembleia 

Legislativa). 
 

 
 

DO ESTUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 
 

 

Quanto ao estudo técnico proveniente da Diretoria de Redação da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, cabe informar que o mesmo encontra-se 

previsto nas fls. 22 e 23 dos autos do Projeto de Lei Complementar nº 20/2018. Em tal 

estudo, verifica-se que há a adoção de pequenos reparos no texto original da proposição, 

na conformidade da técnica legislativa, das normas gramaticais e das normas de 

padronização dos atos legislativos e que deverão ser acolhidas por ocasião da extração 

de autógrafos. 

 

Em derradeira conclusão, resta confirmado que o Projeto de Lei Complementar nº 

20/2018, encaminhado pela Mensagem nº 02/2018, de autoria da Defensoria Pública do 

Estado do Espírito Santo, é material e formalmente constitucional, legal, jurídico e de 

boa técnica legislativa empregada em sua elaboração e redação. Destarte, proponho o 

seguinte: 
 

 

- DISPOSITIVO 
 

EX POSITIS, somos pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA empregada na feitura e elaboração 
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do Projeto de Lei Complementar nº 20/2018, de autoria da Defensoria Pública do 

Estado do Espírito Santo. 

  

É o nosso entendimento. 

Vitória, 19 de outubro de 2018. 

 
 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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