
 
 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

 

INDICAÇÃO N.º          / 2019 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Os Deputados abaixo assinados, Presidente e membros da Comissão de Segurança 

e Combate ao Crime Organizado, no uso de suas prerrogativas regimentais, com 

fundamento nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e considerando a deliberação 

unanime do Colegiado, na 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de março do 

corrente, solicitam a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 

 

 

“Dispõe sobre o tempo de serviço prestado nas demais 

Instituições de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, 

especificadas no artigo 126 e incisos da Constituição do Estado 

do Espírito Santo e no artigo 144, §4º e 5º da Constituição 

Federal, para progressão na referência de Subsídios dos cargos 

da Polícia Civil”. 

 

 

 

Art. 1º Os Artigos 11 das Leis Complementares n
o
 422 de 06/12/2007, 439 de 

08/05/2008, 412 de 28/09/2007, 446 de 21/07/2008 e 531 de 28/12/2009 passam a vigorar 

com a seguinte redação:
 

 

 

“Art. 11. O servidor efetivo de qualquer carreira da Polícia Civil do 

Espírito Santo que exercer a opção na forma do Art. 10 desta Lei 

Complementar será enquadrado na referência da Tabela de Subsídio, 

considerado o tempo de serviço prestado nos órgãos da administração 
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pública encarregados especificamente da segurança pública, conforme 

artigo 126 e incisos da constituição do Estado do Espírito Santo e artigo 

144, §4º e 5º da Constituição Federal, para fins de enquadramento na tabela 

de progressão horizontal.” 

 

 

 Art. 2º Fica acrescido o § 4º nos artigos 11 das Leis Complementares n
os

 422 de 

06/12/2007, 439 de 08/05/2008, 412 de 28/09/2007, 446 de 21/07/2008 e 531 de 28/12/2009:  

§ 4º. O tempo especificado no caput deste artigo será aplicado aos 

servidores das carreiras da Polícia Civil remunerados pela por subsídio, 

para fins de enquadramento na progressão horizontal. 

 

 

       Art. 3º O tempo especificado nesta Lei Complementar contará somente para 

progressão na referência de subsídio. 

 

 
  Art. 4º Aplicam-se as normas desta Lei Complementar no que couber, aos 

aposentados e aos pensionistas dependentes. 

 

 

Art. 5º As despesas desta Lei Complementar correrão por dotações orçamentárias 

próprias que, se necessário, serão suplementadas. 

 

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio Anchieta, em Vitória, ___ de ____________ de 2017. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Governador do Estado 
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JUSTIFICATIVA 
 

Os policiais civis egressos de outros cargos da própria instituição policial civil, bem 

como da Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo carregam 

consigo o tempo de serviço efetivo exercido e remunerado a este ente federado. 

 

A ocupação de cargo público de natureza estritamente policial pelo policial civil sem 

a interrupção do serviço público garante o direito ao computo do tempo para 

enquadramento na referência de subsídio. Desta forma, as Leis Complementares nos 

422 de 06/12/2007, 439 de 08/05/2008, 412 de 28/09/2007,  446 de  21/07/2008    e  

531 de 28/12/2009 com suas respectivas modificações devem ser adequadas para o 

devido enquadramento do tempo nas referências de subsídios especificadas pelas 

leis anteriormente citadas. 

 

Os policiais militares e bombeiros militares RNR’s (RESERVA NÃO REMUNERADA) 

do Estado do Espírito Santo tem a mesma Fonte pagadora que os policiais civis, no 

presente caso, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, bem como 

estão vinculados à mesma secretaria de Estado, qual seja, Secretária de Segurança 

Pública e Defesa Social - SESP. Ademais, as funções de segurança pública 

exercidas por essas instituições são afins e complementares, o que, basilarmente, 

garante a progressão na referência de subsídio.  

 

Assim e, por óbvia convicção, respeitando o Art. 165 da Lei Complementar Nº 46 de 

31/01/1994, o tempo de serviço prestado em outros Órgãos Públicos do Estado do 

Espírito Santo, especificamente os da segurança pública, desde que remunerado, 

contará para todos os efeitos, in verbis: 

 

Art. 165. É computado para todos os efeitos o tempo de serviço público 

efetivamente prestado ao Estado do Espírito Santo, desde que remunerado. 

(grifo nosso) 
 

Ao contrário do artigo 165, o artigo 168 e o seu Parágrafo único da mesma Lei 

Complementar, especificam que o tempo de serviço Público prestado à União, a 
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outros Estados, a Municípios, Territórios e suas Autarquias e Fundações Públicas é 

contado, somente, para efeito de aposentadoria e disponibilidade: 

 

Art. 168. É contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo 

de serviço público prestado à União, aos demais Estados, aos Municípios, 

Territórios e suas Autarquias e Fundações Públicas. (grifo nosso) 
Parágrafo único - O tempo de serviço a que se refere este artigo não poderá 

ser contado com quaisquer acréscimos ou em dobro. 

 

Como se vê, a Lei Complementar 46 distingue, claramente, o tempo de serviço 

prestado nos Órgãos Públicos do Estado do Espírito Santo e o tempo exercido em 

Órgãos Públicos fora do Estado.  

 

Desta forma, a própria Lei vigente garante o direito ao enquadramento na Referência 

de Subsídio para Policiais Militares (RNR’s), Bombeiros Militares (RNR’s) e Policiais 

Civis de outros Cargos da PCES. Há de se lembrar, que estes Servidores 

contribuem, também, para o mesmo Instituto de Previdência (IPAJM). 

 

É de se notar que, no âmbito do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito 

Santo existe lei que permite ao Bombeiro Militar do Espírito Santo carrear o tempo 

para cômputo de efetivo serviço prestado à Polícia Militar do Estado do Espírito 

Santo “desde que comprovado por órgão competente daquela Corporação”, in 

verbis: 

LEI COMPLEMENTAR Nº 705 

Altera dispositivos das Leis Complementares nº 

101, de 22.9.1997, e nº 467, de 04.12.2008, e da 

Lei nº 5.789, de 22.12.1998, e dá outras 

providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

[...] 

Art. 27. Na apuração do tempo referente ao efetivo serviço militar 

especificado no inciso I do artigo 121 e §§ 1º, 2º e 3º do artigo 122 da Lei nº 

3.196, de 09.01.1978, excepcionalmente no âmbito do CBMES, em virtude 

de unidade jurídica regimental e disposições constitucionais deverá ser 

computado o tempo de efetivo serviço militar prestado à PMES, desde que 

comprovado por órgão competente daquela Corporação. (grifo nosso) 
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Considerando o regime próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo verifica-

se que Policiais Militares, Policiais Civis e Bombeiros Militares e demais Servidores 

Públicos estão, obrigatoriamente, vinculados ao regime de previdência do Estado do 

Espírito Santo na condição de Segurados, conforme art. 4º da Lei Complementar Nº 

282 de 22/04/2004, modificada pela Lei Complementar Nº 351 de 30/12/2005: 

 

Art. 4º. Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de 

Previdência do Estado, na condição de segurados: (grifo nosso) 
I - os servidores públicos civis titulares de cargo efetivo ativos, os em 

disponibilidade, os estáveis no serviço público e os inativos, do Poder: 

a) Executivo, nesse incluídas suas autarquias e fundações, e os membros do 

Ministério Público; 

b) Judiciário, nesse incluídos os magistrados; 

c) Legislativo, nesse incluídos os membros do Tribunal de Contas. 

II - os militares ativos, os reformados e os da reserva remunerada. 

  

Como se depreende da Lei retro citada percebe-se que os Policiais Militares da 

Reserva não Remunerada, Policiais Civis e Bombeiros Militares da Reserva não 

Remunerada, INTEGRANTES dos quadros da POLICIA CIVIL têm o Direito de 

serem enquadrados nas referências de subsídio nas quais estavam, somando-se o 

tempo de serviço na policia civil. 

 

A favor desta progressão, entende-se que corrobora a este direito, enquadramento 

na referência de subsídio, o Parecer da Advocacia Geral da União, datado de Maio 

de 2012, em desfavor da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) Nº 4719 

impetrada pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO BRASIL, 

que objetiva que a “Carta Maior” não impede que as carreiras remuneradas por 

subsídio considerem o tempo para definição do valor de subsídio a ser recebido pelo 

servidor: 

Ressaltasse-se, outrossim, que a Carta Maior não impede que as carreiras 

remuneradas por subsídio considerem o tempo de serviço ou função 

desempenhada pelo servidor como fator relevante para a definição do 

valor que lhe é devido, cabendo ao legislador ordinário dispor sobre o 

tema. Assim, a vinculação do subsídio ao tempo de serviço, desde que a 

remuneração seja fixada em parcela única, não vulnera o regime 

constitucional do subsídio. (grifo nosso) 

[...] 

Por fim, note-se que o critério constituído pelo tempo de serviço, eleito pelo 

legislador estadual como fator determinante para a progressão horizontal 

dos militares, atende ao princípio da isonomia, proclamado no caput do 
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Com efeito, referido critério favorece os servidores mais antigos na carreira, 

retribuindo-os com maior remuneração, tratando-se, pois, de benefício que 

pode ser obtido por qualquer servidor que permaneça no serviço público. 

(grifo nosso) 

 

Até mesmo, o próprio Estado do Espírito Santo, através resposta contra a ADI Nº 

4719 impetrada pela AMEBRASIL, datada de 13 de Abril de 2012, entende que “o 

princípio da isonomia só tem incidência quando determinado ato normativo 

contempla determinado grupo em detrimento de outro que se encontra em situação 

idêntica”.  

Portanto, vê-se que garantir o enquadramento na referência de subsídio segue o 

parâmetro da legalidade e da isonomia. 

 

Na mesma esteira, a Constituição do Estado observa que são órgãos da 

administração pública encarregados especificamente da segurança pública, senão 

vejamos: 

Art. 126. São órgãos da administração pública encarregados 

especificamente da segurança pública e subordinados ao Governador do 

Estado e à Secretaria de Estado da Segurança Pública: 

 I- a Polícia Civil; 

 II - a Polícia Militar; 

III - o Corpo de Bombeiros Militar. 

 

Ora, como bem referenciado na constituição estadual, os órgãos de segurança 

pública especificados no artigo 126, constituem a mesma área temática, segurança 

pública, o que fundamenta a progressão na referência de subsídio.  

 

Há de se notar que os órgãos estaduais de segurança pública, de acordo com a 

constituição estadual, são regidos por legislação especial, vejamos: 

 

Art. 127. Os órgãos estaduais de segurança pública, referidos no artigo 

anterior, serão regidos por legislação especial que definirá suas estruturas, 

competências, direitos, garantias, deveres e prerrogativas de seus 

integrantes, de modo a assegurar a eficácia de suas atividades e atuação 

harmônica, respeitada a legislação federal. (grifei) 

 

Não se pode esquecer, também, do arcabouço legal especificado no artigo 166, da 

Lei Complementar nº 3400, que determina que o tempo averbado estará 

VINCULADO ao cargo no qual o policial civil estiver ocupando, vejamos: 
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Art. 166 - O tempo de serviço certificado e o tempo justificado judicialmente 

serão registrados nos assentamentos do funcionário, ficando 

VINCULADOS ao cargo no qual se averbou. (grifei) 

 

Ao ser averbado ao cargo ocupado, o tempo NÃO poderá ser DESMEMBRADO 

para ser averbado em outro cargo, conforme previsão do parágrafo único do artigo 

166, da LC nº 3400/81, vejamos: 

 

Parágrafo único - O tempo a que se refere este artigo NÃO PODERÁ SER 

DESMEMBRADO para ser averbado em mais de um cargo. (grifei) 

 

Por oportuno, o tempo especificado nesta proposta de Lei Complementar não 

contará para promoção vertical. 

 

            Palácio Domingos Martins, 12 de Março de 2019. 

 

MEMBROS EFETIVOS: 

Danilo Bahiense          __________________________________________                
Deputado Estadual       
 
Coronel Quintino         __________________________________________ 
Deputado Estadual 
 
Euclério Sampaio        __________________________________________ 
Deputado Estadual 
 
Capitão Assumção       __________________________________________ 
Deputado Estadual 
 
Enivaldo dos Anjos       __________________________________________ 
Deputado Estadual 
                                               
Lorenzo Pazolini            __________________________________________ 
Deputado Estadual 
 
Marcelo Santos             __________________________________________                        
Deputado Estadual 
 
Emilio Mameri               __________________________________________                        
Deputado Estadual 
 
Luciano Machado         __________________________________________                        
Deputado Estadual 
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