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III – comprovação quanto a estar incluído no 

Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, 

do Governo Federal, regulamentado pelo Decreto 

Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

 

Parágrafo único. Cumprido os requisitos do artigo 

6º fica dispensado o pagamento previsto no caput do 

artigo 3º. 

 

Art. 7º Será dispensada a avaliação individual dos 

imóveis de que cuida a presente Lei. 

  

Art. 8º A regularização não estará limitada em razão 

da área dos imóveis, tampouco será gravada com 

cláusula de inalienabilidade futura. 

 

Art. 9º Fica autorizado ao Secretário da SEDURB 

representar o Estado nos documentos de transmissão 

de propriedade dos imóveis a que ser refere a 

presente Lei.  

 

Art. 10. Será obrigatório o registro do Título de 

Legitimação ou dos instrumentos de outorga, 

referidos no inciso II do art. 4º, à custa dos 

adquirentes e no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias contados de sua respectiva assinatura, 

como forma a aperfeiçoar a transmissão da 

propriedade, sob pena de caducidade.  

 

Art. 11. Compete à SEDURB a promoção e a 

consecução do escopo desta Lei, ficando para tanto 

autorizada a regulamentar procedimentos 

eventualmente não previstos. 

 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM Nº 445/2017 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei Complementar, 

que “Dispõe sobre a reestruturação dos cargos da 

área de perícia oficial criminal da Polícia Civil do 

Estado do Espírito Santo e dá outras providências.” 
 

A proposta reflete o atendimento às 

necessidades da Polícia Civil do Estado do Espírito 

Santo para melhorar a eficiência dos recursos 

humanos, adequando a disponibilidade atual à 

dinâmica do contexto da moderna Administração 

Pública, cujas demandas por serviços especializados 

requerem evolução continua tanto nas áreas de 

conhecimentos, quanto nas habilidades 

empreendidas. 

Além disso, há convergência com o interesse 

dos servidores que atuam na área de perícia oficial 

criminal, que vislumbram a importância da unicidade 

da carreira, com a transformação dos cargos de Perito 

Bioquímico Toxicologista, Perito Criminal Especial, 

Perito Criminal, Perito Papiloscópico e Perito em 

Telecomunicações, num cargo único de Perito Oficial 

Criminal, agregando valor ao desempenho das 

atividades, ao desenvolvimento e ao relacionamento 

interpessoal da equipe.  

 

Importante ressaltar que as alterações 

propostas não acarretarão aumento de despesa, visto 

que apenas promove adequações na estrutura 

existente, sem a criação de novos cargos. Além disso, 

haverá até redução, tendo em vista a proposição de 

extinção dos cargos de Fotógrafo Criminal, que já 

não se mostra mais necessário no contexto das 

tecnologias disponíveis atualmente. 

 

Diante das considerações acima exposta, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei Complementar. 

 

Vitória, 18 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 046/2017 
 

Dispõe sobre a reestruturação dos 

cargos da área de perícia oficial 

criminal da Polícia Civil do Estado 

do Espírito Santo e dá outras 

providências. 
 

Art. 1º Esta Lei Complementar reestrutura os cargos 

da área de perícia oficial criminal, constante da 

estrutura organizacional da Polícia Civil do Estado do 

Espírito Santo, instituída pela Lei Complementar nº 

04, de 15 de janeiro de1990, com as alterações 

posteriores. 
 

Art. 2º Fica criado o cargo de Perito Oficial 

Criminal, integrante das Carreiras de Natureza 

Técnico-Policial da Polícia Civil do Estado do 

Espírito Santo, vinculado à Superintendência de 

Polícia-Técnico Científica da Polícia Civil do Estado 

do Espírito Santo. 
 

§ 1º O Perito Oficial Criminal será responsável pela 

execução de atividades de Natureza Técnico-Policial 

e Criminal da Polícia Civil do Estado do Espírito 

Santo, as descritas no Código de Processo Penal, bem 

como aquelas que exigem a aplicação de 

conhecimentos técnicos especializados e de auxílio 

técnico da autoridade policial próprias da área 
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§ 2º A quantidade de cargos de Perito Oficial 

Criminal e as respectivas atribuições estão 

descritas ANEXO I desta Lei Complementar. 

 

Art. 3º Os cargos, e as respectivas carreiras, de 

Perito Bioquímico Toxicologista, Perito Criminal 

Especial, Perito Criminal, Perito Papiloscópico e 

Perito em Telecomunicações, pertencentes ao 

Quadro de Pessoal das Carreiras Policiais da 

Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ficam 

transformados, na forma desta Lei Complementar, 

para Perito Oficial Criminal, conforme o Anexo II 

desta Lei Complementar. 

 

Art. 4º O ingresso na carreira de Perito Oficial 

Criminal terá como requisito a formação de nível 

superior específico para área de formação, com a 

respectiva especialidade, adequadas ao 

atendimento às necessidades e às especificidades 

da Perícia Criminal.    

 

§ 1º A oferta de vagas em concursos públicos para 

o cargo de Perito Oficial Criminal será definida por 

área de formação ou especialidade, conforme 

demanda da Polícia Civil do Estado do Espírito 

Santo, na forma estabelecida no edital. 

 

§ 2º Além das exigências comuns às demais 

carreiras policiais, é requisito para posse no cargo 

de Perito Oficial Criminal a habilitação para 

condução de veículos automotores, Categoria “B” 

ou superior. 

 

Art. 5º Aos Peritos Oficiais Criminais é 

assegurado: 

 

I – autonomia funcional, técnica e científica nos 

crimes nos quais atuam, objetivando o 

levantamento de provas periciais para a elucidação 

dos crimes; 

 

II – acesso aos locais sobre os quais incidam sua 

atuação profissional, podendo requerer objetos e 

materiais a ela relacionados que corroborem para a 

elucidação dos crimes e para a preservação da 

cadeia de custódia. 

 

Art. 6º Em observância ao disposto no § 9º do 

artigo 144 da Constituição da República Federativa 

do Brasil, os Peritos Oficiais Criminais da Polícia 

Civil do Estado do Espírito Santo serão 

remunerados por subsídio. 

 
§ 1º O subsídio de que trata esta Lei 

Complementar, será fixado por lei, em parcela 

única, vedado o acréscimo de qualquer 

gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de 

representação ou outra espécie remuneratória, nos 

termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

 

§ 2º Excetuam-se do § 1º as parcelas de caráter 

eventual e relativas a serviço extraordinário. 

 

Art. 7º O serviço extraordinário, a que se refere o 

§ 2º do artigo 5º desta Lei Complementar, 

dependerá da efetiva prestação de serviço em 

atividade fim de polícia, condicionado à escala 

prévia de serviço extra, não podendo exceder a 12 

(doze) horas mensais. 

 

§ 1º A escala de serviço extra, a que se refere o 

caput deste artigo, será organizada e fixada pela 

chefia da Polícia Civil, em jornadas mínimas de 6 

(seis) horas, observando a necessidade efetiva de 

serviço extra, na forma do regulamento. 

 

§ 2º O cálculo do valor do serviço extraordinário 

será o resultado da divisão do valor do subsídio 

individual por 176 (cento e setenta e seis), 

multiplicado pelas horas da escala efetivamente 

prestada, acrescido de 50% (cinquenta por cento) 

nos termos do inciso XVI do artigo 7º da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

§ 3º A escala de serviço extra, de que trata este 

artigo, não se incorpora aos proventos de 

inatividade e não incide previdência. 

 

Art. 8º Para efeitos desta Lei Complementar, 

considera-se: 

 

I – cargo público: unidade indivisível, criado por 

lei, com denominação, atribuições e 

responsabilidades próprias, com número de vagas 

determinadas, provido e exercido por titular na 

forma que a lei estabelecer;  

 

II – categoria: símbolo indicativo, representado por 

números ordinais, da faixa de vencimentos ou 

subsídios, usualmente representando um mesmo 

grau de complexidade de atuação dentro de um 

cargo; 
 

III – referência: símbolo indicativo, representado 

por números cardinais, do vencimento ou subsídio, 

relativo à antiguidade e ao mérito no cargo; 
 

IV – interstício: lapso de tempo estabelecido como 

o mínimo necessário para que o servidor se habilite 

à progressão ou à promoção; 
 

V – progressão: passagem do servidor de uma 

referência para outra na estrutura da carreira; 

 

VI – promoção: passagem do servidor de uma 
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Art. 9º O cargo de Perito Oficial Criminal, 

remunerado por subsídio, será estruturado em 4 

(quatro) categorias e 15 (quinze) referências. 

 

Parágrafo único. O ingresso na carreira de 

policial civil, de que trata esta Lei Complementar, 

dar-se-á na 3ª Categoria na referência 1 da Tabela 

de Subsídio. 

 

Art. 10 A promoção na carreira do policial civil, 

de que trata esta Lei Complementar, em sentido 

vertical, de uma categoria para outra 

imediatamente superior, observará as normas 

contidas em legislação específica que disciplina a 

Promoção para os servidores da Polícia Civil do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Parágrafo único. A promoção do servidor, em 

sentido vertical, não poderá ocorrer durante o 

período de estágio probatório. 

 

Art. 11. A progressão é a passagem de uma 

referência para outra imediatamente superior, 

dentro do mesmo cargo e categoria, e dar-se-á no 

interstício de 2 (dois) anos. 

 

Art. 12. A progressão do servidor não poderá 

ocorrer durante o estágio probatório. 

 

Parágrafo único. O servidor que for aprovado no 

estágio probatório terá direito a evoluir 1 (uma) 

referência na categoria, observadas as normas 

contidas no artigo 12. 

 

Art. 13. Será interrompida a contagem do 

interstício previsto no artigo 8º desta Lei 

Complementar, em virtude de: 

 

I – penalidade disciplinar prevista no Regime 

Jurídico Único do Servidor Público Civil do Estado 

do Espírito Santo; 

II – falta injustificada; 

III – licença para trato de interesses particulares; 

IV – licença por motivo de deslocamento do 

cônjuge ou companheiro, quando superior a 30 

(trinta) dias, ininterruptos ou não, no período de 

avaliação; 

V – licença para tratamento de saúde, superior a 60 

(sessenta) dias, ininterruptos ou não, no período de 

avaliação, exceto as licenças por doenças graves, 

especificadas em lei, por doença ocupacional, por 

acidente em serviço e por gestação; 

 

VI – licença por motivo de doença em pessoa da 

família, superior a 30 (trinta) dias, ininterruptos ou 

não, no período de avaliação; 

VII – licença para atividade político-eleitoral; 

VIII – prisão, mediante sentença transitada em 

julgado; 

IX – afastamento do exercício do cargo ou para 

atividades fora do Poder Executivo Estadual; 

X – afastamento para exercício de mandato eletivo, 

nos termos do artigo 38 da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

 

§ 1º A interrupção da contagem do interstício 

determinará o seu reinício. 

 

§ 2º A interrupção de que trata o inciso IX deste 

artigo não se aplica aos servidores afastados para o 

exercício de mandato em sindicato ou para 

exercício de cargo em comissão de direção, chefia 

e assessoramento no Poder Executivo Estadual. 

 

Art. 14. A progressão será publicada no Diário 

Oficial do Estado, com vigência a partir do 1º 

(primeiro) dia do mês seguinte ao de ocorrência do 

direito. 

 

Art. 15. Os subsídios dos servidores ocupantes do 

cargo de Perito Oficial Criminal, fixados na Tabela 

constante no ANEXO III, serão alterados por Lei 

ordinária. 

 

Art. 16. Fica assegurado aos servidores ocupantes 

do cargo de Perito Oficial Criminal, nomeados até 

a data de publicação desta Lei Complementar, 

ainda remunerados por vencimentos, direito de 

opção, a qualquer momento e de forma irretratável, 

pela modalidade de remuneração sob a forma de 

subsídio. 

 

Parágrafo único. A opção de que trata o caput 

deste artigo implica renúncia ao modelo de 

remuneração por vencimentos, inclusive às 

vantagens pessoais, adicionais, gratificações, 

indenizações, abonos, prêmios, verbas de 

representação, acréscimos, estabilidade financeira, 

guarda de preso, auxílios alimentação e transporte 

ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas 

pelo subsídio. 
 

Art. 17. O policial civil ativo, de que trata esta Lei 

Complementar, que exercer a opção na forma do 

artigo 16, será enquadrado na referência da Tabela 

de Subsídio, observando o tempo de serviço 

prestado no cargo no qual era titular na data de 

publicação desta Lei Complementar, observado o 

ANEXO IV. 
 

§ 1º O tempo de serviço de que trata o caput deste 

artigo será o apurado até o último dia do mês 
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§ 2º Excetua-se, na apuração da contagem do 

tempo de serviço de que trata o caput deste artigo, 

o período concedido a título de licença não 

remunerada. 
 

§ 3º A primeira progressão dos servidores 

ocupantes do cargo de Perito Oficial Criminal, e 

que optarem pelo subsídio na forma desta Lei 

Complementar, ocorrerá ao completar tempo de 

serviço que faltava na data de opção, para 

enquadramento na referência imediatamente 

superior. 

 

§ 4º Os servidores de que trata o caput deste artigo 

não terão redução remuneratória quando do seu 

posicionamento nas classes da Tabela de Subsídio. 
 

Art. 18. Aos servidores nomeados até a data da 

publicação desta Lei Complementar já, 

remunerados por subsídio e enquadrados no cargo 

de Perito Oficial Criminal fica garantida a 

contagem do tempo de efetivo exercício do cargo 

dos quais eram ocupantes, para todos os fins, 

especialmente para progressão, promoção e 

aposentadoria, assim como a manutenção dos 

ciclos promocionais para os quais se habilitaram 

nos cargos ora transformados. 
 

Art. 19. Aos servidores nomeados até a data da 

publicação desta Lei Complementar remunerados 

por vencimentos e enquadrados no cargo de Perito 

Oficial Criminal fica garantida a contagem do 

tempo de efetivo exercício do cargo dos quais eram 

ocupantes para todos os fins, especialmente em 

relação às gratificações e adicionais incorporados à 

remuneração e adquiridos nos cargos ora 

transformados. 

 

Art. 20. O cargo de Superintendente de Polícia 

Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do 

Espírito Santo será exercido, em caráter privativo, 

por servidores integrantes das Carreiras de Perito 

Oficial Criminal e Médico Legista. 
 

§ 1º O Superintendente de Polícia Técnico-

Científica terá assento no Conselho de Polícia e 

prerrogativa de voto, exclusivamente em questões 

afetas à carreira científica, aos peritos e à perícia 

oficial. 
 

§ 2º A designação para o exercício das funções 

gratificadas, que integram a estrutura da 

Superintendência de Polícia Técnico-Científica e a 

localização de seus servidores são de competência 

do Delegado Chefe da Polícia Civil do Estado do 

Espírito Santo. 
 

Art. 21. Fica acrescentado o art. 14 - A na Lei 

Complementar n° 04, de 17 de janeiro de 1990, 

com a seguinte redação: 

“Art. 14-A. Serão providos por Peritos 

Oficiais Criminais ou Médicos Legistas, 

a Superintendência de Polícia Técnico-

Científica”. (NR) 

 

Art. 22. O artigo 21 da Lei Complementar n° 04, 

de 15 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte alteração: 
 

“Art. 21 (...) 
 

(...) 
 

III – (...) 
 

a) Perito Oficial Criminal 

 

(...)” (NR) 

 

Art. 23. O artigo 22 da Lei Complementar n° 04, 

de 15 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte alteração: 
 

“Art. 22 (...) 
 

§ 1º (...) 
 

(...) 

 

f) de conclusão dos cursos de 

nível superior específico para 

área de formação, com a 

respectiva especialidade, para o 

Concurso de Perito Oficial 

Criminal. 

 

(...).” (NR).    
 

Art. 24. Ficam extintos os atuais cargos vagos de 

Fotógrafo Criminal e, à medida em que ocorrer a 

vacância, os cargos de Fotógrafo Criminal que se 

encontram ocupados, conforme quantitativo 

indicado no ANEXO V. 

 

Art. 25. Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação, exceto quanto ao art. 20, 

que entrará em vigor em 180 (cento e oitenta) dias 

a contar da publicação desta Lei Complementar. 
 

Art. 26. Ficam revogados os seguintes 

dispositivos: 
 

I - da Lei Complementar nº 04, de 15 de janeiro 

de 1990: o inciso II, alíneas “d” e “e”, e o inciso 

III, alíneas, ”b”, “c”, “d” e “e” do art. 21; a alínea 

“c”; “h” e “l” do § 1º do art. 22; e o parágrafo 

único do artigo 33. 

II - da Lei Complementar nº 844, de 15 de 
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ANEXO I 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QUANTIDADE DE VAGAS 

PERITO OFICIAL CRIMINAL 522 

ATRIBUIÇÕES: 

1. Realizar exames e análises periciais em locais de infração penal; 

2. realizar exames e análises em instrumentos utilizados, ou presumivelmente utilizados, na prática de 

infrações penais; 

3. proceder pesquisas laboratoriais no campo da Bioquímica Físico-Química, em peças anatômicas e líquidos 

retidos de cadáveres, em líquidos de origem biológica, em matérias orgânicas, tóxicas, venenos e produtos 

químicos; 

4. proceder pesquisas no setor da criminalística pura e nos específicos de Biologia, Ciências Contábeis, 

Engenharias, Farmácia, Física, Geologia, Matemática, Mineralogia, Química ou Odontologia, bem como 

exames em pessoas vivas, cadáveres e peças anatômicas em relação ao campo da odontologia penal; 

5. coletar dados e informações necessárias à complementação dos exames periciais; 

6. participar da execução e cumprir medidas de segurança orgânica e zelar pelo cumprimento das mesmas; 

7. executar serviços de instalação, montagem, operação de sistemas automáticos eletrônicos, equipamento de 

telecomunicações e aparelhos rádio elétricos da Policia Civil; 

8. executar, orientar, supervisionar e fiscalizar os trabalhos papiloscópicos de coleta, análise, classificação, 

subclassificação, pesquisa, arquivamento e perícias de identificação civil e criminal e post mortem; 

9. assistir à autoridade policial e desenvolver estudos na área de papiloscopia; 

10. dirigir veículos policiais; 

11. desempenhar outras atividades que visem apoiar, técnica e administrativamente, as metas da Instituição 

Policial. 

12. desenvolver outras atividades correlatas, compatíveis com a área de atuação. 

 
 

ANEXO II 

 

CARGOS EFETIVOS 

PARA TRANSFORMAÇÃO 

(DENOMINAÇÃO ATUAL) 

QUANT.  

VAGAS 

TRANSFORMADO 

(NOVA DENOMINAÇÃO) 

QUANT. 

VAGAS 

Perito Papiloscópico 316 

PERITO OFICIAL CRIMINAL 522 

Perito em Telecomunicações 26 

Perito Criminal Especial 58 

Perito Criminal 100 

Perito Bioquímico e Toxicológico 22 

TOTAL 522  522 
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ANEXO III 

TABELA DE SUBSÍDIO DO CARGO DE PERITO OFICIAL CRIMMINA 

 

CARGA HORÁRIA 40 HS - VALORES EM RS JUN/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ESPECIAL 7.392,69 7.540,53 7.691,35 7.845,17 8.002,07 8.162,13 8.325,36 8.491,88 8.661,71 8.834,93 9.011,64 9.191,88 9.375,71 9.563,21 9.754,48

1ª 6.428,43 6.556,98 6.688,14 6.821,89 6.958,32 7.097,49 7.239,45 7.384,23 7.531,91 7.682,55 7.836,19 7.992,94 8.152,78 8.315,85 8.482,14

2ª 5.589,93 5.701,72 5.815,75 5.932,08 6.050,73 6.171,74 6.295,17 6.421,07 6.549,50 6.680,48 6.814,10 6.950,37 7.089,38 7.231,17 7.375,79

3ª 4.860,80 4.958,01 5.057,18 5.158,32 5.261,49 5.366,72 5.474,04 5.583,54 5.695,20 5.809,12 5.925,32 6.043,80 6.164,67 6.287,97 6.413,74

CARGO CATEGORIA
REFERÊNCIAS

PERITO OFICIAL 

CRIMINAL

 
 

 

 

ANEXO IV 

 

TABELA PARA ENQUADRAMENTO NA CARREIRA 

TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO REFERÊNCIAS 

até 03 anos 1 

de 03 a 05 anos 2 

de 05 a 07 anos 3 

de 07 a 09 anos 4 

de 09 a 11 anos 5 

de 11 a 13 anos 6 

de 13 a 15 anos  7 

de 15 a 17 anos  8 

de 17 a 19 anos 9 

de 19 a 21 anos  10 

de 21 a 23 anos  11 

de 23 a 25 anos  12 

de 25 a 27anos  13 

de 27 a 29 anos  14 

acima de 29 anos 15 

 

ANEXO V 

 

PODER JUDICIÁRIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
MENSAGEM N° 01/2017 

 

Vitória, 13 de dezembro de 2017. 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

Submeto à elevada apreciação dessa 

Augusta Casa Legislativa o incluso PROJETO 

DE LEI, que concede 01 (um) abono pecuniário 

aos servidores ativos, efetivos e comissionados, 

inativos e pensionistas do Poder Judiciário do 

Estado do Espírito Santo.   

 

A proposta tem como objetivo valorizar o 

servidor, proporcionando um final de ano com 

melhores condições financeiras e um natal mais 

feliz junto aos seus familiares, respeitando ainda a 

política adotada neste final de exercício pelos 

demais Poderes deste Estado quando verificada a 

melhora na arrecadação estadual. 

 

Por tais razões espera esta Corte contar 

com o apoio de Vossa Excelência e de seus 

honrados pares para aprovação do presente 

PROJETO DE LEI. 

 
SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo 

 
Exmo.  

Sr. Erick Musso 

DD. Presidente da Augusta Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo 
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