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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 26/2020 

Autor: Deputado Danilo Bahiense.  

Ementa: “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”. 

 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer, quanto à 

constitucionalidade juridicidade, legalidade e técnica legislativa da 

proposição de iniciativa do Exmo. Senhor Deputado Danilo Bahiense, 

cujo conteúdo, em síntese, “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 matéria foi lida na Sessão Ordinária do dia 04/05/2020, onde 

recebeu despacho denegatório do Presidente da Mesa Diretora, com a 

manifestação pela devolução ao autor do Projeto, com base no art. 

143, VIII do RI, por infringência do art. 63, parágrafo único, inciso IV e 91, 

I da Constituição Estadual. 
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estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360033003300300039003A00540052004100



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
26/ 2020 

PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

2 

 

Tendo havido, tempestivamente, recurso regimental do autor 

contra o despacho denegatório, - com fincas no parágrafo único do 

art. 143, do Regimento Interno, - para que a matéria fosse à Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, para exame de 

sua Constitucionalidade. 

 

Em atendimento à solicitação da Procuradoria Geral, 

encaminhamos Parecer Técnico, onde consta um exame de 

constitucionalidade, juridicidade e legalidade, na forma do artigo 121 

do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

 

II – FUNDAMENTAÇAO 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, CONSTITUCIONALIDADE E 

LEGALIDADE E TECNICA LEGILATIVA. 

 

 Trata-se do Projeto de que busca o reconhecimento do 

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. 

 

Sob o prisma da constitucionalidade e legalidade, o Projeto de Lei 

ora analisado encontra obstáculo para tramitar normalmente, por 

conter vício de inconstitucionalidade formal. Nota-se nítida violação ao 

princípio da independência e harmonia dos poderes e ao princípio da 

reserva da administração, que é o corolário específico do Princípio da 

Separação dos Poderes (art. 2º da CF/88): “São Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. 

 

O Princípio da separação dos Poderes está bem delineado no 

brilhante voto do Ministro Sepúlveda Pertence, que abaixo 

colacionamos: 

 

“Processo legislativo dos Estados-Membros: absorção compulsória 

das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as 

decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a 
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implicação com o princípio fundamental da separação e 

independência dos Poderes: jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal.” (ADI 637, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 

julgamento em 25-8-04, DJ de 1º-10-04).” 

 

 Verifica-se, no caso em espécie, que o PROCESSO LEGISLATIVO 

encontra-se viciado quanto à iniciativa legislativa, tendo em vista que 

ao pretender considerar o falecimento de servidores que contrairam 

coronovirus no exercicio de suas funcoes, como acidente de serviço, 

para fins de pagamento de pensão especial aos seus dependentes, 

este parlamentar imiscui-se em matéria de competência do Chefe do 

Poder Executivo Estadual, como veremos a seguir. 

 

 Assim sendo, por simetria constitucional ao art. 61, § 1°, inciso II, 

“b” da Constituição Federal, a presente Propositura invade a esfera 

privativa do Governador do Estado, prevista no art. 63, parágrafo único, 

inciso IV da Constituição do Estado do Espírito Santo, verbis: 

 

Constituição do Estado do Espírito Santo: 

 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 

comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 

Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos 

cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 

Constituição.       

 

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do 

Governador do Estado as leis que disponham sobre:       

 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade 

e aposentadoria de civis, reforma e transferência de 

militares para a inatividade. 

 

Demais disso, a propositura constante no referido Projeto, fere 

substancialmente outro dispositivo da Carta Estadual, em especial o 

que prescreve o Art. 91, inciso I, a seguir descrito: 
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“Art. 91. – Compete privativamente ao Governador do 

Estado: 

I – exercer com auxilio dos secretários de Estado, a direção 

superior da administração estadual; 

  

 Para melhor ilustrar o que preceitua a legislação nos casos em 

que se trata de organização administrativa, colaciono entendimento do 

Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido: 

 

Por tratar-se de evidente matéria de organização 

administrativa, a iniciativa do processo legislativo está 

reservada ao chefe do Poder Executivo local. Os 

Estados-membros e o Distrito Federal devem 

obediência às regras de iniciativa legislativa 

reservada, fixadas constitucionalmente, sob pena de 

violação do modelo de harmônica tripartição de 

poderes, consagrado pelo constituinte originário. [ADI 

1.182, rel. min. Eros Grau, j. 24-11-2005, P, DJ de 10-3-

2006.] = RE 508.827 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 25-9-

2012, 2ª T, DJE de 19-10-2012    

 

    Portanto, quando se fala em concessão de benefício de pensão 

por morte, onde o legislador pretende, para fins de efeitos de 

aplicabilidade das legislações que tratam da pensão especial por 

morte em serviço, acrescentar a morte por coronavirus, estamos 

falando de iniciativa que compete ao Chefe do Poder Executivo, que é 

quem normatiza por lei, regulamentos e por atos administrativos, 

conforme já regulamentado pela Lei Complementar Estadual nº 

282/2004, que unifica e reorganiza, na forma da Constituição Federal e 

da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores do Estado do Espírito Santo. 

 

 Tal legislacao cria o  Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores do Estado do Espírito Santo, o IPAJM, entidade autárquica, 

com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, em relação ao Poder Executivo, 

responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio 

de Previdência do Estado do Espírito Santo. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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 Para melhor ilustrar o que foi dito acima, colacionamos a 

padronização já tratada pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004: 

 

Art. 1º Fica unificado e reorganizado na forma desta Lei 

Complementar, conforme os impositivos termos da Constituição 

Federal e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de 

Previdência do Estado do Espírito Santo. 

 [...] 

Art. 3º O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei 

Complementar tem por objetivo assegurar aos seus beneficiários: 

[...] 

II - quanto ao dependente:  

a) pensão por morte;  

b) auxílio-reclusão. 

Art. 4º Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de 

Previdência do Estado, na condição de segurados: 

 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.  

[...] 

Art. 12. O conhecimento, a concessão, a fixação de proventos, o 

pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários aos 

segurados do Regime Próprio de Previdência de que trata esta 

Lei Complementar, serão da competência do IPAJM e 

obedecerão as normas previstas na Constituição Federal, na 

legislação federal aplicável e nesta Lei Complementar. 

  

 Com efeito, as normas da Constituição Federal, alusivas ao 

processo legislativo – inclusive do regime jurídico de servidores públicos, 
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aposentadoria e seu regime previdenciário - são de observância, 

absorção e reprodução obrigatória pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, como decide o Supremo Tribunal Federal: 

 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE BENEFÍCIO AOS PROVENTOS, POR 

LEI, SEM INICIATIVA DO GOVERNADOR (REGIME JURÍDICO DE 

SERVIDOR) E SEM PREVISÃO DE FONTE DE CUSTEIO. AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 39, DE 23 DE NOVEMBRO 

DE 1994, DO ESTADO DO AMAZONAS. 1. Havendo a Lei em 

questão instituído benefício previdenciário, em acréscimo a 

benefício já percebido pelo aposentado, por invalidez, sem que 

o projeto (sobre regime jurídico de servidor) tenha tido a iniciativa 

do governador, e sem previsão de fonte de custeio, é de se lhe 

declarar a inconstitucionalidade, por inobservância dos princípios 

dos artigos 61, § 1º, "c", 195, § 5º, c/c artigo 25 da parte 

permanente da C.F. de 05.10.1988 e art. 11 do A.D.C.T. 2. Ação 

Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. Plenário. 

Decisão unânime” (STF, ADI 1.223-AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. 

Sydney Sanches, 12-02-2003, v.u., DJ 28-03-2003, p. 63). 

 

“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 740/2003, do 

Estado do Amapá. Competência legislativa. Servidor Público. 

Regime jurídico. Vencimentos. Acréscimo de vantagem 

pecuniária. Adicional de Desempenho a certa classe de 

servidores. Inadmissibilidade. Matéria de iniciativa exclusiva do 

Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo. Usurpação 

caracterizada. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ofensa 

ao art. 61, § 1º, II, alínea ‘a’, da CF, aplicáveis aos estados. Ação 

julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei que, de 

iniciativa parlamentar, conceda ou autorize conceder vantagem 

pecuniária a certa classe de servidores públicos” (STF, ADI 3.176- 

AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, 30-06- 2011, v.u., DJe 05-

08-2011). 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONCESSÃO DE 

VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS. SIMETRIA. 

VÍCIO DE INICIATIVA. 1. As regras de processo legislativo previstas 
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na Carta Federal aplicam-se aos Estados membros, inclusive para 

criar ou revisar as respectivas Constituições. Incidência do 

princípio da simetria a limitar o Poder Constituinte Estadual 

decorrente. 2. Compete exclusivamente ao Chefe do Poder 

Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime 

jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 

1º, II, ‘a’ e ‘c’ c/c artigos 2º e 25). Precedentes. 

Inconstitucionalidade do § 4º do artigo 28 da Constituição do 

Estado do Rio Grande do Norte. Ação procedente” (STF, ADI 

1.353-RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, 20-03-2003, 

v.u., DJ 16-05-2003, p. 89). 

 

 Dito isto, fica claro que o Poder Executivo já exerceu sua 

competência ao unificar e reorganizar, na forma da Constituição 

Federal e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, outorgando o 

IPAJM, responsável, como gestor único, pela administração do Regime 

Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo, não cabendo 

qualquer regulamentação por parte deste Poder.  

 

 Sendo assim, nota-se que a proposição em epígrafe, malgrado os 

elevados propósitos do autor, confronta com os ditames constitucionais 

acima citados.  

 

 Não há, pois, como contornar o obstáculo antedito, que assume 

as feições de uma típica inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, não 

custa repetir, fulminam integralmente a proposição. 

 

 Diante do exposto, e nos termos das considerações aduzidas, 

opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE da proposição em exame, o 

que nos leva a sugerir a Manutenção do Despacho Denegatório do 

Presidente da Mesa Diretora, lançado no Projeto de Lei Complementar 

nº 26/2020. 
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III – CONCLUSAO 

 
Por fim, há de se concluir no sentido de que o Projeto de Lei 

Complementar Nº 26/2020, de autoria do Deputado Danilo Bahiense, é 

INCONSTITUCIONAL, por existência de vício de inconstitucionalidade 

formal, e, consequentemente, pela Manutenção do Despacho 

Denegatório do Presidente da Mesa Diretora. 

 

É como entendo 

 

Assembleia Legislativa, em 22 de maio de 2020. 

 

 

Valmir Castro Alves 

Procurador Adjunto   
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