
 
 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

 

 

INDICAÇÃO N.º          / 2019 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Os Deputados abaixo assinados, Presidente e membros da Comissão de 

Segurança e Combate ao Crime Organizado, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e 

considerando a deliberação unanime do Colegiado, na 7ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 06 de maio do corrente, solicitam a Vossa Excelência que 

seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Renato Casagrande a seguinte INDICAÇÃO: 

 

PROJETO DE LEI             /2019 

 

 

“Dispõe sobre as prorrogativas dos Agentes 

Socioeducativos, do Instituto de Atendimento 

Socioeducativo do Estado do Espírito Santo 

– IASES.” 

 

Art. 1º - Os agentes Socioeducativos, ativos e inativos, gozarão das 

seguintes prerrogativas, entre outras estabelecidas na legislação federal: 

I- Ser portador de documento de identificação funcional com 

validade em todo território nacional e padronizado na forma da 

legislação pertinente; 

II- Ser recolhido em prisão especial, à disposição da autoridade 

competente, até o trânsito em julgado de sentença condenatória, 

e, em qualquer situação, separado dos demais presos; 
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III- Ter prioridade nos serviços de transporte, saúde e comunicação, 

públicos e privados quando em cumprimento da missão; 

IV- Ter porte de arma, categoria defesa pessoal, em ambiente fora do 

âmbito do sistema de atendimento ao adolescente infrator. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Paragrafo primeiro – Não havendo estabelecimento especifico para o preso 

nas condições do inciso II dessa legislação, os Agentes Socioeducativos 

serão recolhidos em dependência distinta dos demais presos no mesmo 

estabelecimento, a ser designada pela autoridade competente, até o trânsito 

em julgado da sentença condenatória. 

 

             Art. 2º - Os integrantes do quadro efetivo de agentes socioeducativos 

poderão portar arma de fogo de propriedade particular e fora de serviço, 

desde que sejam: 

             I – submetidos a regime de dedicação exclusiva; 

             II – sujeitos à formação funcional, com comprovação de capacidade 

técnica e aptidão psicológica; 

             III – subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. 

             IV – A aquisição, pelos Agentes Socioeducadores, de arma de fogo de 

uso permitido deverá ser fundamentada por meio de declaração constando 

sua efetiva necessidade e requisitos expressos no art. 4º da Lei nº 10.826/03. 

 

             Art. 3º - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrario. 

 

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

 

 

Palácio Anchieta, em Vitória, ___ de ____________ de 2019. 

 

 

 

________________________________________ 

Governador do Estado 
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JUSTIFICATIVA 

 

Esta INDICAÇÃO visa atender a algumas peculiaridades da carreira dos 

agentes socioeducadores em relação aos demais integrantes do sistema de 

segurança pública estadual. 

 

O inciso I do projeto de lei visa padronizar uma forma de identificação, que 

possa oferecer aos integrantes do IASES uma carteira funcional que os 

identifique como servidores de carreira, com seus deveres, direitos e 

prerrogativas inerentes ao cargo. 

 

O inciso II garante ao servidor a aplicação do principio constitucional da 

presunção de inocência, tão propagada aos infratores da lei. O direito a ser 

recolhido separadamente dos demais presos visa a garantir a segurança do 

servidor que é colocado em risco quando preso, sem que haja condenação 

transitada em julgado, garantindo a sua incolumidade física. 

 

O inciso III garante ao cidadão detentor da prestação do serviço público a 

garantia de que o agente do estado terá prioridade em alguns serviços 

essenciais, quando em serviço ou em decorrência dele, para prestar um 

serviço com eficiência.  

 

O inciso IV garante uma interpretação da lei nº 10.826, de 2003, que em seu 

artigo 6º, § 1º “b” garantiu o porte de arma para os integrantes do quadro 

efetivo dos agentes e guardas prisionais. 

 

Averba-se a existência do amparo previsto na Lei 10.826/2003, quando 

concede porte de arma de fogo a “agentes”, pois inequivocamente faz-se uma 

interpretação em benefício dos agentes socioeducativos, eis que, agentes são 

“gênero”, podendo se prisionais ou socioeducativos considerado “espécie”. 

 

Logo, a legislação federal já permitiu o porte de arma para esses integrantes 

da socioeducação. A atual legislação visa tão somente a explicitar o que já 

está definido na legislação federal. Ademais, esses servidores realizam a 

vigilância, a guarda, a custódia de menores em conflito com a lei, muitos deles 

reincidentes perigosos que cotidianamente colocam em risco a vida dos 

agentes socioeducativos. 
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Importante é ressaltar ainda que esta indicação visa permitir o porte de arma, 

já permitido em legislação federal, em área externa ao exercício da profissão, 

fora do convívio interno com os adolescentes, justamente para evitar uma 

tentativa de subtração da arma por algum adolescente. 

 

Vale destacar que a legislação federal se refere somente aos que ingressam 

no sistema por meio de concurso público de provas ou provas e títulos. 

 

A norma federal foi extremamente cautelosa, ao prever tal porte para os 

agentes, seja prisional, seja socioeducativo, que demonstrarem aptidões 

física, mental e psicológica para exercer as atribuições inerentes ao cargo e 

que demandam a arma como garantia de sua defesa pessoal. 

 

O Estado do Espírito Santo determina que os agentes socioeducativos 

realizem escoltas de adolescentes infratores por longos trajetos, justamente 

porque a Lei nº 8.069/90, estabelece que ao adolescente privado de liberdade 

é garantido o direito de permanecer internados na mesma localidade do 

domicílio de seus pais ou responsáveis. Insta frisar que saídas externas são 

rotinas para os agentes socioeducativos que realizam audiências em fóruns 

de cidades do interior do estado. 

 

Destacamos a Lei estadual nº 706/13 que prevê as atribuições do agente 

socioeducativo, dentre as quais:  

- registrar e acompanhar a entrada e saída de visitantes, bem como as 

ocorrências de irregularidades durante a visitação;  

- vistoriar cargas e veículos que irão ingressar na unidade;  

- acompanhar os socioeducandos fora da unidade, quando solicitado, 

mantendo a ordem, disciplina e segurança, zelando por sua integridade física 

e a do socioeducando; 

- evitar, por todos os meios legítimos, a evasão de socioeducandos. 

 

Em um momento em que a sociedade brasileira impulsiona o Congresso 

Nacional a discutir a mudança na Constituição Federal com vista ao debate 

sobre a maioridade penal, não podemos nos eximir da realidade de que as 

grandes facções criminosas no Estado do Espírito Santo têm em seus 

quadros adolescentes, muitos deles com extensa ficha infracional, tais como 

análogos aos crimes de homicídio, latrocínio, trafico de drogas e estupros. 

Logo, um agente socioeducativo desarmado cuidando de adolescentes 

infratores estão expostos a serio riscos. 
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Devido à potencialidade criminal dos adolescentes que hoje se encontram no 

sistema socioeducativo, os agentes tornam-se incapazes de realizar suas 

atribuições com eficácia, pois são ameaçados de morte durante toda sua 

jornada de trabalho. 

 

Não são poucos os casos de agentes que são ameaçados e obrigados a 

mudarem toda sua rotina, pois não possuem nenhuma forma de garantir sua 

integridade física, fazendo com que em muitos se mudem de endereço a fim 

de proteger sua família. 

 

Portanto urge a necessidade de corrigir a interpretação errônea da legislação 

federal e conceder aos agentes socioeducativos aquilo que o estatuto do 

desarmamento já autorizou: porte de arma aos agentes prisionais e 

socioeducativos. 

 

Além de todos os pontos destacados, cabe ressaltar que o IASES também 

custodia jovens adultos, aqueles que possuem idades entre 18 e 21 anos, e 

em muitos casos são criminosos que não cumprem sua medida 

socioeducativa na plenitude, devido a fugas e resgates. E ao serem presos já 

na maioridade penal são transferidos de volta para o IASES para terminarem 

a medida socioeducativa, deixando a segurança pessoal dos agentes 

totalmente vulneráveis, fazendo com que ele use dessa fragilidade para 

ameaçar os agentes e seus familiares. 

 

O sistema penitenciário capixaba tem uma grande parcela de presos oriundos 

do sistema socioeducativo, adolescente que não conseguiu se socioeducar e 

continuam no mundo do crime. Como as atribuições dos agentes 

socioeducativos, em muitas vezes, entra em conflito com os internos, acaba 

gerando conflito de interesses, pois tanto o preso, quanto o apreendido, passa 

a ver o agente penitenciário e socioeducativo como “inimigo”, não respeitando 

os limites das unidades e externa esse ódio para a vida pessoal dos agentes, 

que junto de sua família ficam expostos. 

 

Posto isto, não há qualquer dúvida que as atribuições dos agentes 

socioeducativos são de atuar na segurança, vigilância, guarda, custódia e 

escolta de adolescentes em conflito com a lei do sistema socioeducativo, 

zelando pela integridade física e mental desses adolescentes e jovens, bem 

como a integridade física das instalações das unidades , garantindo a 

segurança dos socioeducandos, visitantes e servidores em exercício nas 

unidades, assegurando o cumprimento das medidas socioeducativas, atuando 
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como orientador, realizando escoltas externas dos adolescentes, atuando 

diretamente na restrição da liberdade dos adolescentes infratores, 

disciplinando-os e impondo-lhes alguns limites, tudo conforme a Lei Estadual 

706/13. Isto se faz necessário tendo em vista o perfil daqueles que ingressam 

no Sistema Socioeducativo, na maioria das vezes sem qualquer noção de 

convivência social harmônica e respeitosa.  

 

Diante dos fatos explicitados, está comprovado que esses jovens atentam 

contra a segurança e o estado de paz social, bem como a vida dos servidores 

e seus familiares. 

 

Ante o exposto, resta configurada a necessidade da aprovação do porte de 

arma de fogo para esses profissionais que trabalham diretamente com 

adolescentes infratores. 

 

Assim, encaminhamos a presente INDICAÇÃO ao Senhor Governador 

confiante no deferimento. 

 

Palácio Domingos Martins, 07 de Maio de 2019. 

 

 

MEMBROS EFETIVOS: 

Deputado Danilo Bahiense          ____________________________________                
      
Deputado Coronel Quintino         ____________________________________ 
 
Deputado Euclério Sampaio        ____________________________________ 
 
Deputado Capitão Assumção       ___________________________________ 
 
Deputado Enivaldo dos Anjos       ___________________________________ 
                                               
Deputado Lorenzo Pazolini            ___________________________________ 
 
Deputado Marcelo Santos             ___________________________________                        
 
Deputado Emilio Mameri               ___________________________________                        
 
Deputado Luciano Machado         ___________________________________                        
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