
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

O Projeto de Lei Complementar nº 27/2018, oriundo da Mensagem nº 003/2018, do 

Ministério Público do Espírito Santo, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar 

nº 95, de 28 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES, foi lido na Sessão Ordinária do dia 

11.12.2018. 

 

Posteriormente, o Projeto foi inserido na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 17.12.2018, 

realizada às 9h (nove horas), para tramitação em urgência, nos termos do art. 227 do 

Regimento Interno. 

 

Com base no previsto no art. 79 do Regimento Interno, na Sessão Ordinária do dia 

17.12.2018, realizada às 15h (quinze horas), reuniram-se em conjunto as Comissões de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação e de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, tendo o relator, Deputado Marcelo Santos, 

opinado pela constitucionalidade e aprovação da matéria, com adoção de uma emenda 

supressiva de sua autoria, rejeitando as outras quatro emendas apresentadas pelo Deputado 

Sergio Majeski. 

 

Concluído o exame técnico, foi colocado o Projeto de Lei Complementar nº 27/2018 à 

apreciação do Plenário que o aprovou na forma do Parecer oral emitido em reunião conjunta 

das Comissões Permanentes, de acordo com o exposto acima. Por ter sido aprovado com 

emenda, o Projeto veio a esta Comissão para elaboração de sua Redação Final, na forma do 

art. 212 do Regimento Interno. 

 

Este é o Relatório. 

 

 

EMENDA CONSTANTE NO PARECER ORAL EMITIDO EM REUNIÃO 

CONJUNTA DAS COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME DESCRITO NO 

RELATÓRIO, ACOLHIDA PELO PLENÁRIO: 

 

 

EMENDA _______ /2018 

 

AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2018 

 

 

Fica suprimido o artigo 7º do Projeto de Lei Complemetar nº 27/2018. 
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Com base no art. 215 do Regimento Interno e em atenção ao disposto na Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 107/2001, e no Manual de 

Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 27.11.2015, sugerimos à 

matéria aprovada as alterações abaixo destacadas. 

 

 

 

Dessa forma, sugerimos aos membros da Comissão a adoção do seguinte: 

 

 

 

REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2018 

 

Altera e acrescenta dispositivos à Lei 

Complementar Estadual nº 95, de 28 de janeiro 

de 1997, que dispõe sobre a organização, as 

atribuições e o estatuto do Ministério Público 

do Estado do Espírito Santo - MPES. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O inciso LXVII do art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 95, de 28 de janeiro de 

1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 10. (...) 

 

(...) 

 

LXVII - fazer publicar os atos do Ministério Público no Diário Oficial do Estado ou em 

diário eletrônico próprio; 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 2º O art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 95, de 1997, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 12. O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão deliberativo, consultivo, 

opinativo, de execução e recursal da Administração Superior do Ministério Público, é 

integrado por todos os Procuradores de Justiça e presidido pelo Procurador-Geral de 

Justiça.” (NR) 
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Art. 3º O art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 95, de 1997, passa a vigorar acrescido do § 

4º, com a seguinte redação: 

 

“Art. 13. (...) 

 

(...) 

 

§ 4º Nos casos dos incisos XI e XII deste artigo, o Colégio de Procuradores de Justiça 

funciona como órgão colegiado de execução no exercício de atividade finalística, 

munido de independência funcional, nos termos do art. 127, § 1º, da Constituição 

Federal.” (NR) 

 

Art. 4º O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 95, de 1997, passa a vigorar acrescido do 

inciso IX-A e do parágrafo único, com as seguintes redações: 

 

“Art. 30. (...) 

 

(...) 

 

IX-A - exercer a atribuição prevista no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, 

perante a Justiça Estadual de primeiro e segundo grau, inclusive na fase pré-processual, 

quando a autoridade reclamada for detentora de foro funcional estabelecido na 

Constituição Federal e na Constituição Estadual, ainda que os crimes não tenham sido 

cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, em 

qualquer fase que se encontrar o inquérito ou o processo; 

 

(...) 

 

Parágrafo único. No caso do inciso IX-A deste artigo, os autos devem ser 

imediatamente encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, sob pena de 

responsabilidade, que prosseguirá com a investigação ou com a ação penal, conforme o 

caso.” (NR) 

 

Art. 5º O § 5º do art. 33 da Lei Complementar Estadual nº 95, de 1997, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 33. (...) 

 

(...) 

 

§ 5º Será publicado no Diário Oficial do Estado ou em diário eletrônico próprio, até o 

dia quinze subsequente ao mês vencido, quadro demonstrativo resumido de processos 

distribuídos, com pareceres emitidos e em poder de cada Procurador de Justiça. 

 

(...).” (NR) 
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Art. 6º O § 2º do art. 68 da Lei Complementar Estadual nº 95, de 1997, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 68. (...) 

 

(...) 

 

§ 2º O Procurador-Geral de Justiça determinará a publicação anual, no mês de março, 

no Diário Oficial do Estado ou em diário eletrônico próprio, da lista de antiguidade dos 

membros do Ministério Público, computando-se o tempo de serviço na classe e na 

carreira em anos, meses e dias. 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 7º A alínea “a” do inciso I do caput e o § 1º do art. 133 da Lei Complementar Estadual nº 

95, de 1997, passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

“Art. 133. (...) 

 

I - (...) 

 

a) prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após sentença penal 

condenatória transitada em julgado, cuja guia de execução definitiva deverá instruir o 

processo de autorização perante o Colégio de Procuradores de Justiça para o 

ajuizamento da ação civil para perda do cargo, conforme o disposto no § 1º deste artigo; 

 

(...) 

 

§ 1º A ação civil, para decretação da perda do cargo do membro vitalício do Ministério 

Público, será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, perante o Tribunal de Justiça 

do Estado, após autorização de dois terços, no mínimo, dos integrantes do Colégio de 

Procuradores de Justiça, que deliberará sobre o ato finalístico como órgão colegiado de 

execução, investido de independência funcional, na forma do art. 127, § 1º, da 

Constituição Federal. 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
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