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INDICAÇÃO Nº 470/2013 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

Os Deputados abaixo assinado, membros da 
Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado, no uso de suas atribuições regimentais, e 
considerando a deliberação unânime do Colegiado, 
na 14ª Reunião Ordinária, no dia 03 de junho do 
corrente ano, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
nos artigos 141, inciso VIII e 174 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, que seja encaminhada ao Governador 
do Estado do Espírito Santo, Excelentíssimo Senhor 
Renato Casagrande, a INDICAÇÃO DO 
SEGUINTE PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR: 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº      /2013. 

 
Incorpora a Gratificação de Serviço 
Extra dos Militares e dos Policiais 
Civis do Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências.  

 
Art. 1º O anexo III da Lei Complementar nº 

420, de 30.11.2007, passa a vigorar conforme a 
redação do anexo I desta Lei Complementar. 
 

Art. 2º O anexo III da Lei Complementar nº 
422, de 06.12.2007, já alterada pela Lei 
Complementar nº 657, de 21.12.2012 passa vigorar 
conforme a redação do anexo II desta Lei 
Complementar. 
 

Art. 3º O anexo III da Lei Complementar nº 
446, de 21.07.2008, já alterada pela Lei 
Complementar nº 657/2012 passa vigorar conforme a 
redação do anexo III desta Lei Complementar. 
 

Art. 4º O anexo VI da Lei Complementar nº 
446/2008, já alterada pela Lei Complementar nº 
657/2012 passa vigorar conforme a redação do anexo 
IV desta Lei Complementar. 
 

Art. 5º O anexo III da Lei Complementar nº 
439, de 08.05.2008 já alterada pela Lei 
Complementar nº 657/2012 passa vigorar conforme a 
redação do anexo V desta Lei Complementar. 
 

Art. 6º O anexo I da Lei Complementar nº 
579, de 07.01.2011 já alterada pela Lei 
Complementar nº 657/2012 passa vigorar conforme a 
redação do anexo VI desta Lei Complementar. 
 

Art. 7º Os anexos I e II da Lei 
Complementar nº 531, de 28.12.2009 já alterada pela 

Lei Complementar nº 657/2012 passam vigorar 
conforme a redação dos anexos VII e VIII desta Lei 
Complementar. 
 

Art. 8º O anexo IV da Lei Complementar nº 
420, de 30.11.2007, passa a vigorar conforme a 
redação do anexo IX desta Lei Complementar. 

 
Art. 9º Os policiais civis serão enquadrados 

na referência das tabelas de subsídio previstas na 
presente Lei Complementar, observando-se as 
respectivas categorias, conforme a redação do anexo 
IX. 
 

Art. 10. A Gratificação de Serviço Extra, 
prevista na Lei Complementar nº 112, de 13.01.1998, 
passa a incorporar os vencimentos e proventos dos 
militares do Estado do Espírito Santo e se constitui, a 
partir da vigência desta Lei Complementar, em 
vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita 
exclusivamente a atualização decorrente de revisão 
geral da remuneração dos militares estaduais, nos 
termos do Art. 37, inciso X da Constituição da 
República Federativa do Brasil, na forma de 
Estabilidade Financeira no valor correspondente ao 
soldo do posto ou graduação do militar.  
 

§ 1º Os valores correspondentes à 
incorporação da Gratificação de Serviço Extra, na 
forma estabelecida no caput deste artigo, são 
extensivos aos militares da inatividade e pensionistas 
dependentes de ex-militares. 
 

§ 2º É defeso integrar o valor incorporado 
para efeito de base de cálculo para qualquer outra 
vantagem pecuniária. 
 

Art. 11. A Gratificação de Serviço Extra, 
prevista na legislação vigente dos policiais civis, que 
percebem remuneração diversa do subsídio, passa a 
incorporar a remuneração destes servidores, e se 
constitui, a partir da vigência desta Lei 
Complementar, em vantagem pessoal nominalmente 
identificada, sujeita a atualização decorrente de 
revisão geral da remuneração dos servidores 
públicos, nos termos do Art. 37, inciso X da 
Constituição da República Federativa do Brasil, na 
forma de Estabilidade Financeira no valor 
correspondente ao vencimento básico de seu cargo e 
categoria.  
 

§ 1º Os valores correspondentes à 
incorporação da Gratificação de Serviço Extra, na 
forma estabelecida no caput deste artigo, são 
extensivos aos policiais civis aposentados e 
pensionistas de policiais civis. 
 

§ 2º É defeso integrar o valor incorporado 
para efeito de base de cálculo para qualquer outra 
vantagem pecuniária. 
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Art. 12. A incorporação da Gratificação de 
Serviço Extra, prevista na legislação vigente, dos 
militares e policiais civis que percebem remuneração 
na forma de subsídio, será feita diretamente na 
alteração das respectivas tabelas remuneratórias 
constantes nos anexos da presente Lei 
Complementar. 

 
Parágrafo único. A alteração das tabelas de 

subsídio constantes na presente Lei Complementar, 
serão extensivas aos militares da inatividade, 
pensionistas de ex-militares, policiais civis 
aposentados e pensionistas de ex-policiais civis.   
 

Art. 13. Nos casos de aposentadoria 
proporcional, prevista nas normas constitucionais e 
na legislação vigente, dos policiais civis e militares, 
os subsídios, proventos, pensões, quotas-soldo, 
reformas ou reservas remuneradas serão calculados, 
proporcionalmente, com base nas tabelas previstas 
nesta Lei Complementar.  
 

Art. 14. Na forma da legislação vigente, os 
militares estaduais e policiais civis, que estejam no 
serviço ativo ou na inatividade, aposentados, 
pensionistas, da reserva e demais casos previstos na 
legislação, enquadrados nas referências 16 ou 17 das 
tabelas remuneratórias por subsídio, ficam 
enquadrados na referência 15, observando cada tabela 
remuneratória prevista na presente Lei 
Complementar.   
 

Parágrafo único. Ficam extintas as 
referências 16 e 17 das tabelas de subsídio dos 
policiais civis e militares estaduais, contidas na 
legislação específica de cada cargo, a partir da 
publicação da presente Lei Complementar. 
 

Art. 15. Em virtude das alterações 
introduzidas pela presente Lei Complementar, a 
Tabela de Soldos da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar será fixada na forma do Anexo X 
e a Tabela de Vencimentos do Quadro de Pessoal da 
Polícia Civil será fixada na forma do Anexo XI, 
ambas desta Lei Complementar. 
 

Art. 16. O caput do artigo 2º da Lei 
Complementar nº 662, de 28.12.2012 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
 

“Art. 2º A ISEO é a indenização dos gastos 
presumivelmente havidos pelo servidor 
militar ou policial civil convocado 
extraordinariamente, fora de suas escalas 
ordinárias de serviço, em eventos previsíveis 
ou não, que exijam reforço ao serviço 
operacional de policiamento ostensivo, das 
atividades fins do Corpo de Bombeiros 
Militar ou da atividade de policia judiciária 

ou técnica-científica, a critério da 
Administração.” (NR) 
 
Art. 17. O caput do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 662/2012 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 3º A percepção da ISEO dependerá da 
efetiva prestação de serviço em operações 
policiais, em atividades-fim de polícia 
militar, bombeiro militar ou policial civil, 
condicionado à escala prévia de serviço de 
duração mínima de 06 (seis) horas e máxima 
de 12 (doze), não podendo exceder seis 
escalas mensais aos militares estaduais e 
quatro escalas mensais aos policiais civis.” 
(NR) 

 
Art. 18. O artigo 4º da Lei Complementar nº 

662/2012 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 4º A ISEO dos militares e policiais civis 
será o valor equivalente a 80 (oitenta) 
Valores de Referência do Tesouro Estadual – 
VRTEs, a ser pago por escalas de 06 (seis) 
horas. 
 
Parágrafo único. Nos casos em que a escala 
ultrapassar o horário previsto no caput deste 
artigo, o militar ou policial civil farão jus ao 
recebimento proporcional do valor, não 
podendo em qualquer caso ultrapassar 36 
(trinta e seis) horas mensais aos militares 
estaduais ou 24 (vinte e quatro) horas 
mensais aos policiais civis, e em ambos os 
casos o limite de horas por escala fixado no 
artigo 3º.  

 
Art. 19. Ficam os respectivos Comandantes 

Gerais das instituições militares e o Delegado Chefe 
da Policia Civil do Estado do Espírito Santo 
autorizados a fomentar as escalas operacionais 
previstas na Lei Complementar nº 662/2012.  
 

Art. 20. Aplicam-se as disposições 
contidas no parágrafo único do artigo 87, da Lei 
nº 3.196, de 09.01.1978 aos militares regidos 
pela Lei Complementar nº 420, de 30.11.2007. 
 

Art. 21. As despesas decorrentes da 
aplicação desta Lei Complementar correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, que serão 
suplementadas, se necessário. 
 

Art. 22. Esta Lei Complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 23. Revogam-se as disposições em 
contrário, especialmente os artigos 2º, 4º, 5º e 6º da 



4 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 18 de junho de 2013 

Lei Complementar nº 112, de 13.01.1998 ,  o artigo 
2º da Lei Complementar nº 420/2007, o artigo 2º da 
Lei Complementar nº 412, de 27.09.2007, o artigo 2º 
da Lei Complementar 422/2007, o artigo 2º da Lei 
Complementar 439/2008, o artigo 2º da Lei 
Complementar 446/2008, o artigo 2º da Lei 
Complementar 531/2009, o parágrafo único do artigo 
2º da Lei Complementar nº 662/2012 e o  artigo 10 
do Decreto nº 3.279-R, de 12.04.2013. 

 
Palácio Domingos Martins, 05 de junho de 

2013. 
 
 

Deputado Gilsinho Lopes - Presidente da 
Comissão 

 

DEPUTADO EUCLÉRIO SAMPAIO - Vice-
Presidente da Comissão 

 
DEPUTADO SANDRO LOCUTOR - Membro 

Efetivo da Comissão 
 

DEPUTADO JOSÉ ESMERALDO - Membro 
Efetivo da Comissão 

 
DEPUTADO LUIZ DURÃO  - Membro Efetivo 

da Comissão 
 

DEPUTADO DA VITÓRIA - Membro Suplente 
da Comissão 
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ANEXO IX - a que se refere os Artigos 8º e 9º. 
 
 
 

TABELA DE ENQUADRAMENTO 
TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO REFERÊNCIAS 

até 3 anos 1 

de 3 a 5 anos 2 

de 5 a 7 anos 3 

de 7 a 9 anos 4 

de 9 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 27 anos 13 

de 27 a 29 anos 14 

acima de 29 anos 15 
 
 

ANEXO X – a que se refere o Art. 15. 
 

   
TABELA DE SOLDOS 

 
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 
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POSTO / GRADUAÇÃO ESCALONAMENTO SOLDO 

 
CORONEL 

 
8,23% 2.172,61 

 
TENENTE CORONEL 

 
7,78% 2.007,40 

 
MAJOR 

 
8,62% 1.862,50 

 
CAPITÃO 

 
5,34% 1.714,69 

 
1º TENENTE 

 
7,05% 1.627,77 

 
2º TENENTE 

 
16,67% 1.520,57 

 
ASPIRANTE A OFICIAL 

 
9,22% 1.303,31 

 
ALUNO 3º CFO 

 
9,87% 1.193,29 

 
ALUNO 2º CFO 

 
11,28% 1.086,09 

 
ALUNO 1º CFO 

 
-25,11% 976,00 

 
SUBTENENTE 

 
9,22% 1.303,24 

 
1º SARGENTO 

 
9,87% 1.193,22 

 
2º SARGENTO 

 
10,43% 1.086,03 

 
3º SARGENTO 

 
46,37% 983,46 

 
CABO 

 
43,62% 671,90 

 
SOLDADO CLASSE "C" 

 
5% 467,83 

 
SOLDADO CLASSE "B" 

 
11,12% 445,55 

 
SOLDADO CLASSE "A" 

 
38,47% 400,96 

 
ALUNO SOLDADO 

 
0% 289,57 
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ANEXO XI – a que se refere o Art. 15. 
 

TABELA DE VENCIMENTO DOS POLICIAIS CIVIS 
 
 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Trata-se de Projeto de Lei Complementar que visa 
adequar a sistemática remuneratória dos operadores 
de segurança pública do Estado do Espírito Santo a 
uma nova realidade jurídica. 
Há de se observar que tanto os militares estaduais 
quanto os policiais civis possuem em suas 
legislações, pertencentes ao seu arcabouço normativo 
próprio, a previsão de perceber, mensalmente, as 
chamadas “Gratificação de Serviço Extra”, 
independente de qual regime tais servidores estejam 
atrelados para efeitos remuneratórios. 
Inobstante a tais fatos, advindos de cada legislação 
própria, verificamos uma incoerência normativa ao 
compará-las com a determinação prevista para os 
demais servidores públicos de nosso estado, em 
relação às horas extras a serem laboradas. Para 
clarificarmos nossa visão salutar se torna 
explicitarmos os comandos previstos na Lei 

Complementar nº 46/1994 atinentes ao tema, 
vejamos: 
  

“Art. 104. O serviço extraordinário será 
remunerado com acréscimo de cinqüenta por 
cento em relação à hora normal de trabalho.  
 
§ 1º Somente será permitido serviço 
extraordinário para atender a situações 
excepcionais e temporárias, respeitado o 
limite máximo de duas horas diárias, e não 
excederá cento e oitenta dias por ano.”  

 
 
É cediço por todos que o serviço extraordinário 
nas instituições responsáveis pela segurança 
pública em nosso estado não possuem, nunca 
possuíram e longe está de serem situações 
excepcionais e temporárias. 
 

ESPECIAL 16,65% 2.723,21                     
1ª 4,05% 2.334,52                     
2ª  27,22% 2.243,66                     

MÉDICO LEGISTA, PERITO 
BIOQUÍMICO TOXICOLOGISTA, ESPECIAL 8,34% 1.763,61                     

PERITO CRIMINAL, 1ª 7,05% 1.627,85                     
PERITO CRIMINAL ESPECIAL 2ª 13,55% 1.520,65                     

ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO 

ESCRIVÃO DE POLÍCIA ESPECIAL 8,34% 1.763,61                     
INVESTIGADOR DE POLÍCIA 1ª 7,05% 1.627,85                     

2ª 13,55% 1.520,65                     

PERITO PAPILOSCOPICO ESPECIAL 8,34% 1.763,61                     
PERITO TELECOMUNICAÇÃO 1ª 7,05% 1.627,85                     

2ª 13,55% 1.520,65                     

FOTÓGRAFO CRIMINALISTÍCO ESPECIAL 12,22% 1.339,19                     
AUX. PERÍCIA MED. LEGAL 1ª 9,87% 1.193,36                     

2ª 58,24%   1.086,16                        

ESPECIAL 12,22% 1.339,19                     
1ª 9,87% 1.193,36                     
2ª 58,24% 1.086,16                        

ESPECIAL 42,76% 686,40                        
1ª 15,17% 480,81                        
2ª 0% 417,48                       

AUX. SERV. LABORATÓRIO 

CARGOS CATEGORIA VENCIMENTO ESCALONAMENTO 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS SEMANAIS - VALORES EM R$ 

DELEGADO DE POLÍCIA 

AGENTE POLÍCIA CIVIL 
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Décadas já se passaram e de forma ininterrupta estão 
nossos operadores de segurança pública laborando e 
percebendo esta rubrica remuneratória, quer estejam 
na sistemática soldo, vencimento básico ou subsídio. 
Todavia, recentemente, o governo do estado 
estruturou um modelo adequado para a fomentação 
da prestação de serviços dos operadores de segurança 
pública à sociedade capixaba, enquanto o número de 
servidores das instituições não são recompostos, nos 
termos das respectivas leis de fixação de efetivos. 
Trata-se da Indenização Suplementar de Escala 
Operacional – ISEO, instituída via a Lei 
Complementar nº 662/2012. Há de se ressaltar que 
esta norma jurídica deve ser aperfeiçoada, 
objetivando o fim proposto pelo presente projeto. 
Em suma o presente projeto, ora posto a apreciação, 
reveste-se de uma análise jurídica em relação ao 
sistema remuneratório dos militares e policiais civis 
convergindo, dentro da nova sistemática adotada pelo 
governo do estado, imposta pela Lei Complementar 
nº 637/2012, mas observando as peculiaridades de 
cada instituição, a uma proposta que pretende por 
termo às chamadas “Escalas Especiais” moldando-as 
dentro da remuneração dos servidores, bem como a 
fomentação da ISEO até que o governo possa, em 
uma visão estratégica, recompor de forma adequada 
os efetivos das instituições que enfrentam 
diretamente a criminalidade em solo capixaba, ante a 
responsabilidade a todos imposta nos termos do caput 
do art. 144 da Constituição da República Federativa 
do Brasil. 
Estas são as razões que justificam o presente projeto 
de Lei Complementar. 
 
 

PARECERES 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
07/2013 
AUTOR: Deputado Da Vitória 
EMENTA: “Concede Título de Cidadã Espírito-
Santense à Sra. Cármen Lúcia Antunes Rocha”. 
 

I - RELATÓRIO 
 
 Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição legislativa em 
epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Da 
Vitória, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 
Concessão do Título de Cidadã Espírito-Santense à 
Senhora Cármen Lúcia Antunes Rocha. 

 
A proposição que foi protocolizada no dia 

19/03/2013, seguiu sua regular tramitação, lida na 
Sessão Ordinária do dia 25/03/2013. Foi publicada no 

Diário do Poder Legislativo – DPL – edição do dia 
26 de março de 2013, às páginas 01 e 02, fls. 07 e 08 
dos autos.  
 

Após, recebeu encaminhamento para esta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 
efeito de análise da sua constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e técnica legislativa 
empregada em sua feitura, conforme dispõe o 
dispositivo do art. 41 da Resolução 2.700/2009 
(Regimento Interno desta Augusta Assembleia 
Legislativa). 
 

Este é o Relatório. 
 

II – PARECER DO RELATOR 
 
O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 07/2013 visa conceder Título de 
Cidadã Espírito-Santense à Senhora Cármen Lúcia 
Antunes Rocha. 

Conforme os termos da justificativa do 
Projeto, a homenageada é natural da cidade de 
Montes Claros – Minas Gerais, e responsável pela 
atuação em defesa do Espírito Santo, na vitoriosa 
batalha dos royalties de petróleo.  
 

Formada em Direito pela Faculdade Mineira 
de Direito da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais, em 1977, da qual se tornaria 
professora. Especialista em Direito de Empresa pela 
Fundação Dom Cabral e Mestre em Direito 
Constitucional pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Procuradora do Estado de Minas Gerais, 
ocupou o cargo de procuradora-geral do Estado no 
governo de Itamar Franco. 
 

Foi a segunda mulher nomeada ao cargo de 
Ministra do Supremo Tribunal Federal em virtude a 
aposentadoria do Ministro Nelson Jobim, em 26 de 
maio de 2006, sendo empossada em 21 de junho de 
2006. Segundo dados recentes seu gabinete é o que se 
mais encontra em dia cumprindo as metas de 
julgamento e celeridade. Em 2007, foi Ministra 
Substituta do Tribunal Superior Eleitoral, já em 2008, 
Diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

 
A titulação da Senhora Cármen Lúcia 

Antunes Rocha é merecida diante dos estreitos laços 
mantidos com o Estado do Espírito Santo e pela 
expressão política de seu trabalho na defesa da 
independência do Poder Judiciário e da preservação 
dos princípios constitucionais. 

 
Esta é uma data histórica na qual honramos a 

quem tem honra, uma das brasileiras mais 
importantes do cenário nacional. Uma mulher com 
uma trajetória independente e audaz, o que muitas 




