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EMENDA ADITIVA Nº ___ AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
64/2019, 

que “altera as Leis Complementares nº 282, de 22 de abril de 2004, e nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e 
dá outras providências”. 

 
 

Inclui o § 4º ao artigo 34-B da Lei 
Complementar nº 282, de 22 de abril de 
2004, com as alterações contidas no PLC nº 
64/2019. 
 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 
 
- Inclui o § 4º ao artigo 34-B da Lei Complementar n.º 282, de 22 de abril de 2004, com as 
alterações contidas na Projeto de Lei Complementar n.º 64/2019 (que “altera as Leis 
Complementares nº 282, de 22 de abril de 2004, e nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e dá 
outras providências), que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 34-B (...). 
 
§ 4º – Os Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo que obtiveram 
segunda inativação em cargo público antes da entrada em vigor da Emenda à 
Constituição Federal n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, conservam o direito à 
percepção dos proventos de aposentadoria ou pensão por morte, de forma 
integral e correspondente à última remuneração recebida em cada cargo 
público no qual se deu a aposentadoria, ainda que inacumuláveis na atividade, 
respeitada a integralidade e paridade. 
 
Art. 2º - Esta emenda aditiva entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2019. 

 
 

Delegado DANILO BAHIENSE 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 
 

A proposição em análise tem o objetivo de adequar o Projeto de Lei 
Complementar nº 64/2019, oriundo do Governador do Estado, para melhor clareza acerca 
dos efeitos desta alteração após o início de sua vigência. 

 
Assim, se torna salutar a inserção do dispositivo legal ora sugerido a fim de que 

fique o texto adequado com a realidade constitucional ora vigente. 
 
Como é cediço, a Carta Magna promulgada no ano de 1988, trouxe diversas 

novidades legais e alterações profundas no sistema jurídico brasileiro, sendo denominada a 
Constituição cidadã. 

 
Dentre as grandes conquistas havidas, se encontram as chamadas cláusulas 

pétreas, garantias constitucionais que todo e qualquer cidade deve gozar, como, por 
exemplo, direito à vida, à saúde, segurança pública e jurídica, ampla defesa, contraditório, 
direito adquirido, ato jurídico e perfeito etc. 

 
De conseguinte, ao longo dos anos muitas emendas à constituição surgiram e 

foram adequando o texto constitucional, cujo objetivo é atualizar a redação original aos 
tempos modernos, à nova realidade que ia se vivenciando no país com o passar dos anos. 

 
Inobstante a essas inovações havidas, temos que a Emenda Constitucional n.º 

20, 15 de dezembro de 1998, trouxe grandes modificações no sistema previdenciário e 
estabeleceu normas de transição. 

 
Com isso, muitos profissionais dos vários Estados, que já haviam se 

aposentado em um cargo público e exercia outro, tentaram obter a segunda aposentação, o 
que vem sendo negado. 

 
Todavia, na esteira do entendimento consagrado no Supremo Tribunal Federal, 

todos aqueles servidores públicos que obtiveram a SEGUNDA APOSENTAÇÃO 
ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 
20/98, fazem jus a manter os dois proventos de aposentadoria ou as duas pensões, de 
forma integral em cada um do cargo ocupado, com paridade e integralidade. 

 
E o detalhe é que, segundo entende o STF, ainda que os cargos públicos 

fossem inacumuláveis na atividade, mesmo assim os seus titulares possuem direito à manter 
seus subsídios ou pensões, eis que o texto anterior não fazia qualquer vedação legal à tal 
situação jurídica, confira-se: 
 

“Decisão: [...]. Esta Corte tem firmado jurisprudência no 
sentido da legalidade da acumulação de proventos para 
aposentadorias cujos requisitos foram preenchidos antes 
da entrada em vigor da Emenda Constitucional 20/98. 

Confiram-se as seguintes ementas: ‘ADMINISTRATIVO. EMBARGOS 
DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
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DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR 
REFORMADO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1967. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA 
VIGÊNCIA DA EC 20/98. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM 
2004. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. 
LEGITIMIDADE. ART. 11 DA EC 20/98. 1. Segundo a pacífica 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a acumulação de 
proventos civis e militares quando a reforma se deu sob a égide da 
Constituição Federal de 1967 e a aposentadoria ocorreu antes da vigência 
da EC 20/98. 2. É irrelevante, entretanto, que a aposentadoria civil tenha 
acontecido na vigência da EC 20/98, bastando que o reingresso no serviço 
público tenha ocorrido antes do advento da alteração constitucional, de 
forma a ensejar a incidência da ressalva do art. 11 da EC 20/98, cuja 
aplicação se dá ‘(…) aos membros de poder e aos inativos, servidores e 
militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado 
novamente no serviço público (…)’. 3. Embargos de divergência a que se 
nega provimento’. (AI-AgR-EDv 801.096, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 
Tribunal Pleno, DJe 22.4.2015) “DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. 
ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. APOSENTADORIA ANTERIOR 
À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. POSSIBILIDADE. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA 
DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEBATE DE ÂMBITO 
INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O 
MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 
RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO 
JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 
16.9.2011. Registrado o enquadramento do agravado na ressalva do art. 11 
da Emenda Constitucional 20/98, verifico em harmonia, o entendimento 
adotado no acórdão recorrido, com a jurisprudência firmada no âmbito 
deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada 
violação do art. 37, XVI, da Lei Maior. Inexiste violação do artigo 93, IX, 
da Lei Maior. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido 
dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões 
do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada 
argumento suscitado pelas partes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, 
XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura 
com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria 
de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que 
refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da 
Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a 
infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no 
que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição 
da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE-AgR 
695.567, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.10.2014) 
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS 
CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. 
POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM 
O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGUNDO AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte 
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possui entendimento segundo o qual a ‘Constituição do Brasil de 1967, 
bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda Constitucional nº 
20/98, não obstavam o retorno ao serviço público e a posterior 
aposentadoria, acumulando os respectivos proventos’ (MS nº 27.572, 
Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008). 2. In casu, a 
primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Carta de 
1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da 
Emenda Constitucional nº 20/98. 3. O artigo 11 da EC nº 20/98, ao 
vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na 
ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato 
jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao 
princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da 
segurança jurídica. 4. Segundo agravo regimental desprovido’. (RE-
AgR- segundo 635.011, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 
4.10.2012) O caso destes autos é similar ao objeto deste último 
julgado. O impetrante se aposentou no cargo de motorista da Polícia 
Civil do Estado de São Paulo em 24 de maio de 1983, quando ainda 
vigente o texto constitucional de 1967/69. Em 11 de novembro de 
1997, anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 20/98, 
aposentou-se no cargo de motorista da Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin). Assim, a vedação de acumulação de 
aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa não o atinge. Ante 
o exposto, concedo a segurança para declarar a ilegalidade do ato 
coator, consubstanciado no Acórdão 1.149/2004, proferido pela 1ª 
Câmara do Tribunal de Contas da União, cuja decisão embasou a 
edição da Portaria nº 142/CGRH/DA/ABIN/GSIPR, de 2 de 
dezembro de 2004. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2016. Ministro 
Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente”. (MS 25151, 
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 20/06/2016, publicado 
em DJe-180 DIVULG 24/08/2016 PUBLIC 25/08/2016). 

 
“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE 
PROVENTOS ANTES DA EC Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. 1. A 

atual jurisprudência do STF tem reconhecido que a 
redação original da Constituição não vedava a 
acumulação de proventos, o que somente veio a ocorrer a 
partir da EC nº 20/1998. 2. No caso concreto, o impetrante já 
havia adquirido o direito à segunda aposentadoria antes 
de 16.12.1998, embora o respectivo ato de concessão somente tenha 

sido publicado posteriormente. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento”. (MS 32833 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, 
Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-214 DIVULG 05-10-2016 PUBLIC 06-10-2016); 
 
“Ementa: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO SOB A ÉGIDE DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. REINGRESSO NO SERVIÇO 
PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. 
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM 2004. CUMULAÇÃO DE 
PROVENTOS CIVIS E MILITARES. LEGITIMIDADE. ART. 11 DA 

EC 20/98. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, é legítima a acumulação de proventos 
civis e militares quando a reforma se deu sob a égide da 
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Constituição Federal de 1967 e a aposentadoria ocorreu 
antes da vigência da EC 20/98. 2. É irrelevante, entretanto, que a 

aposentadoria civil tenha acontecido na vigência da EC 20/98, bastando 
que o reingresso no serviço público tenha ocorrido antes do advento da 
alteração constitucional, de forma a ensejar a incidência da ressalva do art. 
11 da EC 20/98, cuja aplicação se dá ‘(…) aos membros de poder e aos 
inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, 
tenham ingressado novamente no serviço público (…)’. 3. Embargos de 
divergência a que se nega provimento”. (AI 801096 AgR-EDv, 
Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 
22/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 29-06-
2015 PUBLIC 30-06-2015); 
 
“Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS 
CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. 
POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM 
O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGUNDO AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte 
possui entendimento segundo o qual a ‘Constituição do Brasil de 
1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda 
Constitucional nº 20/98, não obstavam o retorno ao serviço público 
e a posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos’ 
(MS nº 27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008). 2. In 
casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Carta 
de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da 
Emenda Constitucional nº 20/98. 3. O artigo 11 da EC nº 20/98, ao 
vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na 
ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato 
jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao 
princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da 
segurança jurídica. 4. Segundo agravo regimental desprovido”. (RE 
635011 AgR-segundo, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
julgado em 18/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 
03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012). 
 
(destaquei) 

 
Portanto, há verdadeira aberração ao não considerar a possibilidade de se 

auferir duas aposentadorias, sendo que ambas inativações devem se dar antes da entrada 
em vigor da EC nº 20/98, eis que se trata de justiça e de aplicar o entendimento sufragado 
no STF, respeitando-se cláusulas pétreas da segurança jurídica, direito adquirido, ato 
jurídico perfeito e a dignidade da pessoa humana. 

 
Face ao exposto conclamamos o apoio dos nobres Pares à aprovação da 

presente Emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 64/2019, por reconhecer a 
importância e o interesse público que ela traduz. 
 

Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2019. 
 

Delegado DANILO BAHIENSE 
Deputado Estadual 
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