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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº        /2019 

 

“Altera dispositivos da Constituição Estadual 

para adequação com as alterações trazidas pela 

Emenda Constitucional Federal nº 104, de 4 de 

dezembro de 2019”. 

 

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo Decreta: 

 

 Art. 1º O art. 126 da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido do inciso IV, 

com a seguinte redação:  

 

“Art. 126. (...)  

(...)  

IV – Polícia Penal Estadual”. (NR) 

 

Art. 2º Fica acrescentado na Constituição Estadual o art. 130-A, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 130-A. À polícia penal, vinculada ao órgão administrador do 

sistema penal do Estado do Espírito Santo, cabe a segurança dos 

estabelecimentos penais”. (NR) 

 

Art. 3º Fica acrescentado na Constituição Estadual o art. 130-B, com a seguinte 

redação: 
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“Art. 130-B. O preenchimento do quadro de servidores da polícia 

penal será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e 

pela transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos 

atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes”. 

(NR) 

 

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2019. 

 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente Emenda Constitucional visa atender o princípio constitucional da 

simetria, adequando o texto da constituição estadual com a recente alteração na 

Constituição Federal trazida pela Emenda Constitucional nº 104, de 4 de dezembro 

de 2019.  

 

É de suma importância que seja conferido aos agentes penitenciários, já 

reconhecidos a nível federal como policiais penais, os direitos inerentes à carreira 

policial e liberar os policiais civis e militares das atividades de guarda e escolta de 

presos. 

 

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do Ministério da Justiça, 

avalia que a criação da Polícia Penal traz diversos benefícios para a segurança 

pública. Entre eles, a liberação dos policiais que hoje trabalham em presídios, que 

poderão voltar à suas antigas funções; a segurança externa dos presídios, a 

execução de atividades de caráter preventivo e ostensivo nos presídios e a 

padronização da atividade no país. 

 

Além da segurança dos estabelecimentos penais, a nova polícia terá outras 

atribuições definidas em lei específica de iniciativa do Poder Executivo e será 

vinculada ao órgão administrador do sistema penal do Estado do Espírito Santo. 

 

No mesmo sentido, podemos afirmar que a atividade da Polícia Penal também 

preserva a ordem pública e a incolumidade das pessoas e, por isso, merece a 

proteção da Constituição Estadual. 
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Face ao exposto, conclamamos o apoio dos nobres Pares à aprovação da presente 

Proposta de Emenda Constitucional, por reconhecer a importância e o interesse 

público que ela traduz. 
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