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Excelentíssimo Senhor DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

O deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO signatário, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requerem a Vossa Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII 

e 174 do Regimento Interno, seja encaminhado à Casa Civil do Governo do 

Estado (CV), a presente: 

 

INDICAÇÃO 

 

Ante a premente necessidade do suprimento do efetivo de Agente Penitenciário 

e Agente de Escolta que em 23 de Dezembro de 2013, fora pela Lei 

Complementar nº 743 denominado Inspetor Penitenciário, solicitamos que o 

Concurso ocorrido em 2012 seja prorrogado e os candidatos habilitados sejam 

submetidos às demais e etapas. E, que seja realizado um novo cronograma do 

concurso que está em curso para as demais etapas. 

 

  

JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista, que fora publicado o edital de Concurso Público nº 001/2012, 

cujo objetivo inicial era prover 250 cargos de AGENTE PENITENCIÁRIO (AP), 

250 CARGOS DE AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA (AEVP) E 

FORMAR CADASTRO DE RESERVA. 
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Infelizmente, no dia 19 de novembro de 2012, a comissão do Concurso emitiu 

um comunicado suspendendo o concurso em razão da decisão do TJES, na qual 

havia sido declarado inconstitucional o inciso III, do art. 5 da Lei Complementar 

455/2008, que estabelecia limite de idade de 30 (trinta) anos para admissão nos 

cargos de Agente Penitenciário e Agente de Escolta. 

 

Entretanto, posteriormente, no dia 23 de Janeiro de 2013, a Comissão do 

Concurso Público divulgou o edital de “RERRATIFICAÇÃO” do Concurso 

Público nº 001/2012, que informava que por força de lei a idade máxima do 

concurso seria de 30 (trinta) anos, ou seja, em razão da modificação, o edital 

fora adaptado ao que foi estabelecido. 

 

Sendo assim, no referido certame se inscreveram ao todo 29.694 (vinte nove mil, 

seiscentos e noventa e quatro), tendo quantitativos de vagas 3.654 (três mil, 

seiscentos e cinquenta quatro) mais cadastro reserva. 

 

Logo, o concurso em questão, edital 001/2012 encontra-se, ainda, em condições 

de vigência de acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, tendo como 

prazo de vigência de 2 (dois) anos a contar da data da homologação, que fora 09 

de Maio de 2016, podendo ser prorrogado por igual período conforme 

legislação supramencionada, isto é, o concurso regido pelo edital 001/2012 

poderá ter sua vigência válida até o dia 09 de Maio de 2020. 

 

Dessa forma, com a prorrogação do concurso, solicitamos também que sejam 

convocados os demais candidatos habilitados na primeira etapa para dar 

continuidade às demais fases do concurso, e que os candidatos habilitados 
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sejam submetidos às demais etapas do concurso. E, por fim, que seja realizado 

um novo cronograma do concurso que está em curso para as demais etapas.  

 

Ante todo exposto, e pela relevância da matéria, contamos com o apoio dos 

nobres Pares para aprovação desta Indicação. 

 

Sala das Sessões, em 20 de Dezembro de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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