
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 REQUERIMENTO Nº      /2020  
 

EXMº SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
 
CONSIDERANDO o requerimento nº 13/2020, do Deputado Capitão 
Assunção, contendo denúncia contra o Sr. Governador do Estado 
pela possível prática de crime de responsabilidade previsto no art. 9º 
da Lei Federal Nº 1.079/1050, solicitando a instauração do respectivo 
processo de acusação, passamos a expor: 
 
Por meio da Mensagem Governamental nº 28/2020, em nenhum 
momento, o Sr. Governador se negou a prestar contas a este Poder, 
tendo em vista ter se colocado,  de forma expressa,  à disposição 
para comparecer e prestar contas na data a ser acordada com o Sr. 
Presidente desta Casa de Leis , comprovando, desta forma,  todo o 
seu respeito para com este Legislativo Estatual,  os seus membros e 
as normas vigentes. 
 
Prevê o artigo 257 do Regimento Interno que no dia 15 de setembro 
de cada ano, o Governador do Estado comparecerá à Assembleia 
Legislativa, em sessão especial, para apresentar relatório sobre sua 
administração e responder a indagações dos Deputados. 
 

“Art. 257. No dia 15 de setembro de cada ano, o 
Governador do Estado comparecerá à Assembleia 
Legislativa, em sessão especial, para apresentar relatório 
sobre sua administração e responder a indagações dos 
Deputados, obedecidas as seguintes formalidades:” 
 

Lembramos, nobres pares, ser o Regimento Interno uma norma 
aprovada por esta Casa de Leis, pelos próprios parlamentares, que, 
portanto, deve ser respeitada. 
 
Resta evidente que a existência de duas normas em vigor,  prevendo 
datas distintas para a prestação de contas do Governador do Estado 
gera uma grande insegurança jurídica, uma verdadeira incerteza, um 
real conflito entre normas vigentes,  comprovando ser muito evidente 
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a impossibilidade de tentar imputar qualquer responsabilidade ao Sr. 
Governador do Estado, conforme consta no requerimento acima 
mencionado. 
 
Diante do exposto, solicitamos o indeferimento e o arquivamento 
imediato do requerimento nº 13/20 do Deputado Capitão Assunção. 
 
Sala das sessões, em 10 de março de 2020. 
 
 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 
Deputado Estadual  

Líder do PSD 
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