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GILBERTO MARQUES FILHO, 4ª 

CAMARA CIVEL, julgado em 

14/02/2013, DJe 1273 de 

02/04/2013) 

 

No entanto, como a Administração Pública em suas 

relações jurídicas é regida pelo direito público, 

necessário a regulamentação desta possibilidade, para 

que tenha a sua efetiva legalidade no âmbito deste 

Poder Legislativo. 

 

Nunca é demais lembrar que o Conselho Superior da 

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, já 

opinou pela possibilidade do pagamento destas 

diferenças no âmbito do Poder Executivo, em 

acórdão assim ementado: 

 

Acórdão nº 002/2003 

QUESTIONAMENTO DO 

PROCEDIMENTO ADOTADO 

PELA SECRETARIA DE ESTADO 

DE GESTÃO E RECURSOS 

HUMANOS – SEGER PARA 

PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E 

FÉRIAS AOS SERVIDORES 

ESTADUAIS. 
 

1. Os servidores do estado têm 

direito subjetivo a receber da 

Administração Pública a 

diferença entre a remuneração 

recebida por ocasião do 

recebimento de 13º salário e 

férias e o valor apurado para 

pagamento dessas verbas no mês 

de Dezembro, quando no 

decorrer do ano houver 

majoração (reajuste/aumento) de 

seus vencimentos/subsídios. 
 

2. Esse direito lhes deve ser 

assegurado em caso de 

“aumentos”, que incluem a 

modificação na tabela 

remuneratória, a concessão de 

vantagens e progressão funcional 

(promoção), bem como no caso 

de simples reajuste monetário na 

sua remuneração, como ocorre, 

por exemplo, quando da 

concessão da revisão geral anual 

(CFRB, art. 37, X). 
 

3. Modulação dos efeitos do 

julgamento, de modo a que os 

servidores estaduais que tiverem 

recebido 13º salário e férias 

integrais como decorrência do 

exercício temporário de função 

comissionada ou cargo em 

comissão até a data da 

publicação deste julgamento não 

sejam obrigados a restituir a 

Administração Pública os valores 

recebidos a esse título. 

 

Por todo o exposto, temos a certeza de que essa nobre 

Casa Legislativa, apreciando o teor presente Projeto e 

as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta 

iniciativa. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61/2017 

 

Acrescenta parágrafo único ao 

artigo 1º da Resolução nº 2.885, 

de 15 de dezembro de 2010, 

alterada pela Resolução nº 5124, 

de 31 de outubro de 2017, que 

instituiu a Semana Legislativa de 

Proteção ao Rio Doce, a ser 

realizada, anualmente, pela 

Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo - Ales. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 
Art. 1º O artigo 1º da Resolução nº 2.885, de 15 de 

dezembro de 2010, alterada pela Resolução nº 5124, 

de 31 de outubro de 2017, que instituiu a Semana 

Legislativa de Proteção ao Rio Doce, a ser realizada, 

anualmente, pela Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo - Ales passa a vigorar acrescido de 

parágrafo único, na forma seguinte: 

 

“ Art. 1º (....) 

 

“Parágrafo único. Será antecipada, em 

caráter excepcional, para semana anterior a 

que compreender o dia 22 de março, tão 

somente para o ano de 2018, a Semana 

Legislativa de Proteção ao Rio Doce” (NR) 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 
 SESSÃO DAS SESSÕES, 23 de novembro 

de 2017. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário Identificador: 33003700360036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo do referido Projeto de Resolução é 

acrescentar parágrafo único ao artigo 1º da presente 

Resolução, com o propósito de alterar, apenas no ano 

de 2018, o período da realização da semana 

Legislativa de Proteção ao Rio Doce que deve, 

segundo a referida Resolução, em seu artigo 1º 

(caput), acontecer, anualmente, na semana que 

compreender o dia 22 de março. 

 

Ocorre que, concomitantemente a realização da 

Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce, entre 

os dias 19 e 23 de março de 2018, acontecerá, em 

Brasília, o 8º Fórum Mundial da Água, sendo, este 

Fórum, o maior evento global sobre o tema àgua e é 

organizado pelo Conselho Mundial da Água, uma 

organização internacional que reúne interessados no 

assunto, e tem como missão “promover a 

conscientização, construir compromissos políticos e 

provocar ações em temas críticos relacionados à 

agua.” 

 

Considerando, ainda, que muitas das autoridades e 

especialistas que serão convidadas, por esta Casa de 

Leis, para participar da Semana Legislativa de 

Proteção ao Rio Doce, também estarão presentes no 

Fórum Mundial; 

 

Portanto, diante das considerações elencadas, 

pedimos que seja antecipado, por meio deste Projeto 

de Resolução, em caráter excepcional, tão somente 

para o ano de 2018, a Semana Legislativa de 

Proteção ao Rio Doce, para o período entre os dias 12 

a 16 de março, para que o evento que será realizado 

por este Poder, possa contar com o máximo de 

autoridades e especialistas na temática relacionada à 

saúde dos nossos rios, em especial o Rio Doce, 

motivando, com isso, maior prestígio para as 

atividades alusivas à Semana Legislativa que será 

promovida por esta Casa de Leis. 

 

Por entender que esse Projeto de Resolução 

contribuirá para a qualidade e eficiência das 

atividades da Semana Legislativa de Proteção ao Rio 

Doce no ano de 2018, pedimos o apoio dos nobres 

deputados pela aprovação dessa espécie normativa. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 062/2017 

 
Altera a Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, Regimento 

Interno, para permitir a 

Virtualização do Poder Legislativo.. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 142 da Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, Regimento Interno, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 142. As proposições deverão ser 

redigidas em termos claros e sintéticos e 

apresentadas em três vias ou, por meio 

eletrônico, formalizada, unicamente, 

mediante uso de assinatura eletrônica, na 

forma determinada pela Mesa Diretora.” 

(NR) 

 

Art. 2º O art. 326-A da Resolução nº 2.700, de 2009, 

Regimento Interno, passa a vigorar acrescido de 

parágrafo único, com a seguinte redação: 

 

“Art. 326-A. (...) 

 

Parágrafo único. A Mesa Diretora instituirá a 

Virtualização do Poder Legislativo por meio 

da implantação de software como ferramenta 

oficial de controle e tramitação de 

documentos e processos eletrônicos, e 

expedirá os atos necessários à sua 

regulamentação e operacionalização.” (NR) 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 SESSÃO DAS SESSÕES, 11 de dezembro 

de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O objetivo deste Projeto de Resolução é permitir a 

Virtualização do Poder Legislativo por meio da 

implantação de um software que permita o controle e 

tramitação de documentos e processos eletrônicos, de 

acordo com a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP-Brasil. 
 

A Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 

2011, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP-Brasil, garantindo a autenticidade, a 

integridade e a validade jurídica de documentos em 

forma eletrônica, das aplicações de suporte e das 

aplicações habilitadas que utilizem certificados 

digitais, bem como a realização de transações 

eletrônicas seguras. 
 

A Virtualização do Poder Legislativo garantirá a 

redução de custos no processo de elaboração de leis, Identificador: 33003700360036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


