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EMENDA SUPRESSIVA Nº ___ À PEC Nº 27/2019, 
que modifica regras do regime próprio de previdência social e dá outras providências. 

 
 

Suprime texto dos §§ 4º-B e 19, do artigo 39 e 
Parágrafo único do artigo 137, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo, 
que tratam da idade e tempo de contribuição 
diferenciados dos cargos de agentes 
penitenciários, agente socioeducativo e 
policiais civis, fixa critério de abono 
permanência aos servidores públicos efetivos 
e trata do déficit atuarial. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DECRETA: 

 
 
- Os §§ 4º-B e 19, do artigo 39, e Parágrafo único, do artigo 137, da Constituição do 
Estado do Espírito Santo, com as alterações contidas na PEC n.º 27/2019 (reforma da 
previdência), passam a vigorar com as seguintes redações: 
 
 

Art. 1.º Altera § 4º-B, do Art. 39, da Constituição do Estado do Espírito 
Santo, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
§ 4º-B - Lei Complementar estabelecerá idade e tempo de contribuição 
diferenciada para aposentadorias de ocupantes do cargo de agente 
penitenciário e agente socioeducativo. 
 
Art. 2.º Altera § 19, do Art. 39, da Constituição do Estado do Espírito Santo, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
§ 19 - Observados critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor público 
titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a 
aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um 
abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição 
previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória.” 
 
Art. 2º - Altera o artigo 137, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 137 (...)  
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Parágrafo único – REVOGADO. 
 
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2019. 

 
 

Delegado DANILO BAHIENSE 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 
 

A proposição em análise tem o objetivo de adequar a Proposta de Emenda 
Constitucional, oriunda do Governador do Estado, para melhor clareza acerca dos efeitos 
desta alteração após o início de sua vigência. 

 
Assim, devemos lembrar que as Polícias no Brasil são órgãos do Estado e 

encarregados, constitucionalmente, da preservação da ordem pública, proteção das pessoas 
e patrimônios, realização e repressão de crimes, bem como controle da violência. 

 
O artigo 144, da Constituição Federal, estabelece que a segurança pública é 

dever do Estado e é exercida através de órgãos, dentre eles, a Polícia Civil. Por simetria 
constitucional, a Constituição do Estado do Espírito Santo estabelece, em seu artigo 126 os 
órgãos encarregados 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”. 
 

 
Ademais o texto da Carta Constitucional Estadual já traz em seu bojo (art. 127) 

que os órgãos estaduais de segurança pública, dentre eles a Polícia Civil, 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. 

 
Decorre, pois, que a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo tem regramento 

diverso dos agentes penitenciários e socioeducativos, na medida em que aos Policiais Civis 
é aplicável a Lei Complementar n.º 51, de 20 de dezembro de 1985, atualizada pela Lei 
Complementar n.º 144, de 15 de maio de 2014, que fixam a forma de aposentação dos 
Servidores Públicos Policiais. 

 
No que diz respeito aos Militares, há outro disciplinamento que não se 

confunde com os Policiais Civis e nem com os agentes penitenciários e socioeducativos e 
são tratados em outros dispositivos legais. 

 
Vale lembrar, por oportuno, que as referidas Leis Complementares citadas (nºs 

51 e 144), de âmbito federal, nos trazem que: 
 

“Art. 1º O servidor público policial será aposentado: 
 
I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a 
natureza dos serviços prestados; 
 
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: 
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a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 
(vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se 
homem; 
 
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo 
menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente 
policial, se mulher.” (NR)”. 
 
(destaques nossos) 

 
 
Desta forma, por não estarem no mesmo patamar, tendo situação jurídica 

diversa dos agentes penitenciários e socioeducativos, necessário que os Policiais Civis 
recebam tratamento diverso e em dispositivo específico, exatamente porque congregam 
uma estrutura diversa e específica dos órgãos de segurança pública, cabendo, inclusive, 
forma especial de alteração de suas legislações por Lei Complementar. 

 
Assim, não podendo misturar os Policiais Civis com aqueloutras categorias, eis 

que devem ter tratamento noutro dispositivo legal sob pena de serem confundidos os 
regramentos aplicáveis a uma categoria e à outra. 

 
Para tanto, nossa proposta de emenda retira a categoria Policial Civil do § 4º-

B, do artigo 39, da Constituição Estadual, sendo que há outra emenda de nossa autoria 
que visa incluir o § 4º-D ao artigo 39, da Constituição Estadual, que cuida somente dos 
Policiais Civis, mantida a integralidade e paridade (de acordo com as ECs constitucionais 
n.ºs 41/2003, 47/2005 e 70/2012). 

 
Por sua vez, quando a PEC do Governo do Estado, no § 19, do artigo 39, da 

Constituição Estadual, trata do abono permanência dado àquele servidor público efetivo 
que tenha auferido os requisitos legais para aposentação, mas permanece no serviço 
público, traz a expressão “poderá”, o que deixa margem de discussão acerca de sua 
aplicabilidade – se será aplicado ou ficará a cargo de oportunidade e conveniência do ente 
estatal, gerando dúvida ao servidor quanto ao melhor momento de se aposentar. 

  
Sem dúvidas, para que não se gere insegurança jurídica e leve de imediato à 

aposentação mais de 280 policiais civis do já precário quadro da PCES, suprimimos do 
texto apresentado pelo Governo do Estado a expressão “poderá”, que significa uma 
faculdade e não uma obrigação legal, para a expressão “fará”, de natureza impositiva – ou 
seja, preenchidos os requisitos legais para a aposentação pelo servidor público, esta terá 
certeza de que sua permanência no cargo irá lhe garantir o abono permanência. 

 
Finalmente, quando se trata da revogação do parágrafo único, do artigo 137, 

sua extirpação do projeto de lei é medida consentânea, pois extirpa uma possível ofensa aos 
Servidores Públicos Estaduais aposentados e pensionistas, os quais em quase na sua 
totalidade tem seus proventos e benefícios previdenciários fixados em valor superior a 01 
(um) salário mínimo, bem como resguarda o direito conferido aos mesmos quando da 
implementação de seus benefícios. 
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Permitir que, em caso de déficit, possa exigir de tais aposentados e pensionistas 
contribuição além daquela já estipulada pela Constituição é ilegal de abusiva. 

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

presente Emenda à PEC nº 27/2019, por reconhecer a importância e o interesse público 
que ela traduz. 
 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2019. 
 
 

Delegado DANILO BAHIENSE 
Deputado Estadual 
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