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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº________/2020 
 

Altera o art. 2º da Lei Complementar nº 
945, de 30 de março de 2020, que 
“altera a redação do art. 40 da Lei 
Complementar nº 282, de 22 de abril de 
2004”.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 
Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar nº 945, de 30 de março de 2020, que altera a redação do art. 
40 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

 
 “Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação, e surtirá efeitos até 90 dias após o término 
da vigência do Decreto nº 4593-R, que “decreta o estado 
de emergência em saúde pública no Estado do Espírito 
Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas 
para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19) e 
dá outras providências”, nos termos do seu art. 8º, 
repristinando os efeitos da legislação anterior”. (NR)      

 
 
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Sala de Sessões, em 30 de março de 2020. 
 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 
 
É público e notório que o Espírito Santo foi atingido pela pandemia do novo coronavírus (COVID-
19), registrando inúmeros casos de infectados decorrentes desse novo mal que está assolando todo 
o mundo. A obrigação dos agentes públicos nesse momento é de empenhar todos os esforços em 
áreas essenciais para erradicar esse mal das nossas vidas. 
 
A pandemia do coronavírus (COVID-19) atingiu diretamente a economia no Espírito Santo, portanto, 
devemos nos preocupar em executar ações governamentais benéficas para a população nesse 
momento delicado que estamos passando, porém, sempre prezando pela razoabilidade e 
proporcionalidade das medidas adotadas e tendo como objetivo a busca do interesse público.   
 
Por esta razão, é compreensível que o Estado busque maneiras de economizar recursos para que 
possam ser empenhados no combate ao novo coronavírus (COVID-19). Com isso, o governo do 
Estado apresentou o Projeto de Lei Complementar nº 16/2020, que altera a redação do art. 40 da 
Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, para limitar a alíquota de 22% da contribuição 
compulsória mensal do Regime Próprio da previdência dos servidores do Estado para 14%. 
 
Sem dúvidas nenhuma essa atitude é plenamente justificável, visto que o nosso Estado foi afetado 
pela recente crise sanitária global. Porém, o que não podemos permitir é que propostas legislativas 
para tratar de momentos urgente e excepcionais sejam perpetuadas ao longo do tempo, sem que 
haja uma regra que estabeleça um limite para o término da sua vigência. 
 
Vale lembrar que, no dia 27 de março de 2020, dia em que foi votado o PLC nº 16/2020, e que em 
ato contínuo foi sancionada a Lei Complementar nº 945, de 30 de março de 2020, pelo governador, 
e publicada no Diário Oficial do Estado do dia 30/03/2020, parlamentares da situação afirmaram 
que essa norma jurídica tem caráter excepcional e que só vigorará enquanto durar a crise do novo 
coronavírus (COVID-19) no Espírito Santo. 
 
Ora, com todas as vênias aos colegas de bancada, mas fica difícil vislumbrar essa intenção do 
governo, pois, se realmente fosse esse o propósito não causaria prejuízo algum à proposição acatar 
as emendas que objetivaram a limitação do prazo de vigência, porém, o que realmente aconteceu 
foi a rejeição total de todas as emendas nesse sentido. 
 
Conforme publicação da Lei Complementar, podemos observar que em nenhum momento faz 
alusão à excepcionalidade da norma. Portanto, o argumento do governo de que essa nova regra 
somente surtirá efeitos durante a pandemia não se sustenta. No ordenamento jurídico como um 
todo é aplicado o Princípio da Taxatividade, que direciona o modo em que as Leis no País devem ser 
elaboradas. De acordo com este princípio, o legislador deve se atentar em produzir uma nova regra 
jurídica com o texto mais claro, compreensível e objetivo possível, para que assim, toda a 
coletividade possa entender o seu objetivo, sem que deixe margem para interpretações diversas, 
gerando desse modo mais segurança jurídica.  
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Portanto, visto todo o exposto acima, ciente de que o mandato eletivo não é eterno, sendo assim 
impossível saber qual entendimento o próximo governante terá acerca do prazo de vigência da 
Lei Complementar nº 945, de 30 de março de 2020, julgo ser essencial a aprovação deste Projeto 
de Lei Complementar, cujo objetivo é estabelecer expressamente um limite temporal para o 
término da vigência da norma ora citada, razão pela qual, venho perante os nobres Pares desta 
Augusta Casa de Leis, conclamar o apoio à presente proposição, por reconhecerem a importância 
que ela traduz e assim possamos atingir o máximo do interesse público. 
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