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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado Estadual Dr. Emílio Mameri, no uso de suas prerrogativas regimentais e com 

fulcro nos art. 141, VIII e 174 da Resolução n. 2.700, de 15 de julho de 2009, requer seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, José Renato 

Casagrande, a presente  

 

INDICAÇÃO, 

 

para que o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), 

estabeleça parcerias com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social 

(SESP), a Receita Federal do Brasil, a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia e o 

Tribunal Regional Eleitoral, com o intuito de realizar mutirões, nas Unidades Prisionais do 

Estado, para emissão de documentos pessoais dos detentos que não os possuírem (Cédula de 

Identidade, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS e título de eleitor). 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

A legislação penal brasileira garante aos detentos a possibilidade de exercer trabalho externo, 

qualquer que seja o regime de cumprimento da pena, para fins de ressocialização e também de 

remição. 

 

Outrossim, o Decreto Estadual nº 4.251-R/2018 regulamenta a aplicação da Lei 

Complementar nº 879, de 26/12/2017, que estabelece o Programa Estadual de Ressocialização 

de Presos e Egressos do Sistema Prisional do Espírito Santo - PROGRESSO/ES, e prevê que 

“o trabalho realizado pelo preso e egresso tem caráter social, finalidade produtiva e educativa, 

e colaborará para reinserção social” (art. 3º). 

 

Ocorre que, no Espírito Santo, segundo Relatório oriundo do Procedimento Preparatório 

001/2017, registrado sob o nº GAMPES 2017.0020.8414-35, e elaborado pelo Grupo Especial 

de Trabalho em Execução Penal do Ministério Público Estadual, grande número de detentos 

das Unidades Prisionais não exerce qualquer tipo de atividade laboral. 
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Dentre as principais dificuldades apontadas para o cumprimento do que estabelece a 

legislação pertinente ao assunto, encontra-se a falta de documentos pessoais pelos detentos, 

problema este destacado como empecilho por 23% das Unidades Prisionais, naquela ocasião. 

 

Percebe-se, então, que a implantação da medida ora sugerida se encontra em consonância com 

a legislação penal e também com as necessidades da SEJUS, a quem compete, segundo 

preveem os incisos I e II do art. 2º do Decreto nº 4.251-R, promover ações que estimulem a 

garantia dos direitos fundamentais dos presos e egressos, por meio da educação, qualificação 

e trabalho, possibilitando maior autonomia, e identificar e estabelecer parcerias com órgãos 

públicos, privados, e demais organizações/instituições da sociedade civil, visando ampliar o 

acesso ao mercado de trabalho para presos e egressos do sistema prisional capixaba. 

 

Salienta-se, por fim, que a identificação do cidadão é fator primordial para o exercício de sua 

cidadania – sobretudo àquele que necessita de reinserção social. 

 

Palácio Domingos Martins, 18 de novembro de 2019. 

 

 
Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 
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