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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ____/2020 
 
 

Reconhece o falecimento, em virtude de infecção 
pelo coronavirus (COVID-19), contraída por 
Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do 
Espírito Santo, no exercício de suas atribuições, 
como acidente de serviço para fins de pagamento 
de pensão especial. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º O falecimento de Servidor Público Civil e Militar do Estado do Espírito Santo, por infecção 
pelo coronavirus (COVID-19), contraída no pleno exercício de suas funções, é considerado como 
acidente de serviço para fins de pagamento de pensão especial aos seus dependentes, na forma 
da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004. 
 
Art. 2º A comprovação da morte por infecção pelo coronavirus (COVID-19) será atestada pelo 
Instituto Médico Legal e Departamentos Médicos Legais do Estado do Espírito Santo ou por 
médico devidamente registrado nos Conselhos Regionais de Medicina - CRM. 
 
Art. 3º Competirá ao Poder Executivo, por decreto, definir os casos que configuram o pleno 
exercício de atribuições prevista no artigo 1º. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 16 de 
março de 2020. 
 
 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 13 de abril de 2020. 
 

 
DELEGADO DANILO BAHIENSE 

DEPUTADO ESTADUAL 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
Como é notório, pela Mensagem nº 050/2020, o senhor Governador do Estado do Espírito Santo 
solicitou à Augusta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que declarasse estado de 
calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro do ano em curso, ou seja, nos mesmos 
moldes como fez o Governo Federal. 
 
Com isso o Governo do Estado baixou o Decreto nº 4593-R, de 13 de março de 2020, publicado em 
16 de março de 2020, seguido de vários outros cujas finalidades são adequar as diversas situações 
para enfrentamento da grave crise causada pela influência do coronavirus (COVID-19), 
especialmente de restrições à locomoção e funcionamento de diversos setores considerados 
essenciais. 
 
De tal forma, temos que há diversos serviços essenciais que não podem, em hipótese alguma, 
parar, pois tratam de serviços indispensáveis à manutenção mínima da ordem social. Tais serviços, 
em sua maioria, estão ligados à área de saúde e segurança pública, essenciais à manutenção da 
sociedade, seja do ponto de vista de saúde pública, seja do ponto de vista de segurança da 
população. 
 
De outro lado, é certo também que os demais Poderes também mantém um mínimo de pessoal 
trabalhando, sendo justo que também seja estendido a estes servidores, que estão efetivamente 
prestando serviços nos Poderes aos quais se encontram vinculados, terem também direito à 
percepção de pensão especial por morte de parente pelo coronavirus (COVID-19). 
 
Nesse passo, a Constituição da República Federativa do Brasil, no § 7º, do artigo 40, assim 
disciplina: 
 

“Art. 40. (...) 
 
§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de 
renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será 
concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de 
forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B 
decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 
 
(destacamos) 

 
 
Com efeito, a Constituição Federal, no § 5º, do citado art. 40, trata da aposentadoria especial de 
professoras; no art. 42, § 1º, cuida dos Policiais Militares, e; no inciso II, parágrafo 4º, do art. 40, 
trata dos Policiais Civis. 
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Por sua vez, a Constituição do Estado do Espírito Santo, em casos de invalidez permanente, prevê 
que os proventos serão proporcionais, “exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável” (destaquei - inciso I, do § 1º, do artigo 39). 
 
Já a Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, em seu inciso II, do artigo 133, estipula 
que: “Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor público que 
se relacione mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, 
provocando uma das seguintes situações: I (...). II – perturbação física que possa vir a causar a 
morte”. (destacamos) 
 
No Estado do Espírito Santo a aposentadoria especial e, de conseguinte, a pensão especial por 
morte dos Militares está disciplinada na Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978, com as alterações 
inseridas pela Lei Complementar nº 420, de 29 de novembro de 2007.  
 
Já a dos Policiais Civis possuem regulamentação na Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de 
dezembro de 1985 e na Lei Complementar Estadual nº 3.400, de 14 de janeiro de 1981. Por sua 
vez, os Servidores Públicos Civis em geral são regulados pela Lei Complementar 94, de 31 de 
janeiro de 1994. 
 
E todas essas legislações trazem dispositivos que tratam de incapacitação por acidente em serviço, 
sendo que todas consideram a “moléstia” como causa determinante de incapacidade e, por sua 
vez, aposentação especial com consequente pagamento de pensão especial aos descendentes, em 
caso de morte do beneficiário1. 
 
Por sua vez, todas legislações preveem uma série de doenças incapacitantes, todavia, não há 
como a legislação prevê, por exemplo, caso como o que ora estamos vivenciando no momento, a 
incapacitação por moléstia grave causada pelo coronavirus (COVID-19), motivo pelo qual, por ser 
uma gripe que pode levar à morte, deve ser tratada como acidente em serviço, e gerar, aos 
dependentes do falecido, o direito à pensão especial. 
 
Notem que, no Estado do Pará, por ato próprio do Executivo, os casos de falecimento de 
servidores públicos em decorrência de infecção pelo coronavirus (COVID-19), já são considerados 
acidente de serviço e dá direito aos dependentes à pensão especial.  
 

                                                           
1
 LC 3.196:  

Art. 97 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de: 

II – acidente em serviço; 
III – doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa a condições inerente ao serviço; 

V – acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e feito com o serviço. 

LC 3.400: 
Art. 144 - O servidor policial civil será aposentado: (Redação dada pela Lei Complementar nº 3, de 10 de janeiro de 1990). 

I – por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável, especificada em Lei, 

com proventos integrais e nos demais casos, com proventos proporcionais; 
LC 46: 

Art. 30. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se 

moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável[...]. 
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Confira-se, por oportuno, matéria jornalística divulgada no jornal eletrônico O Liberal2: 
 

“Morte de servidores estaduais por covid-19 será considerada acidente de 
trabalho Medida garante pagamento de pensão especial a dependentes de 
servidores civis ou militares 
 
O falecimento de servidores públicos do Governo do Pará pelo novo coronavírus 
será considerado acidente de trabalho. A medida do Executivo estadual, tomada a 
partir do decreto 674, publicado nesta quinta-feira (9), garante pagamento de 
pensão especial a servidores civis ou militares. 
 
O procurador do Estado e chefe da Procuradoria de Assessoramento, Gustavo 
Monteiro, explica que a legislação estabelece agora previamente a possibilidade do 
pagamento da pensão especial, caso o servidor ou militar faleça da doença, sendo 
ela contraída em serviço”. 

 
 
Ao derradeiro, é bom pontuar que a Súmula Vinculante nº 33 nos traz que se aplicam “ao servidor 
público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria 
especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei 
complementar específica”. 
 
Deste modo, o enquadramento da atividade especial para esta regra de aposentadoria observará 
os agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que constam do Anexo IV do 
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 e, como já dito, sendo o 
coronavirus (COVID-19) uma novidade, algo que não se podia prever, há de ser considerado para 
efeitos de aplicabilidade das legislações que tratam da pensão especial por morte em serviço. 
 
São essas razões pela qual espero o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto nesta 
Casa de Leis. 
 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 13 de abril de 2020. 
 
 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 
DEPUTADO ESTADUAL 

                                                           
2
 Disponível em: https://www.oliberal.com/politica/morte-de-servidores-estaduais-por-covid-19-sera-considerada-acidente-de-trabalho-1.256630. 

Acesso em: 12 abril 2020. 
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