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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº________ /2019 

  

Dispõe sobre as prerrogativas dos 

Agentes Penitenciários e dos Agentes 

de Segurança Socioeducativos, do 

Estado do Espírito Santo. 

  

A Assembleia Legislativa do Estado Do Espírito Santo decreta: 

 

Art. 1º Os Agentes Penitenciários e os Agentes de Segurança Socioeducativos, 

ativos e inativos, gozarão das seguintes prerrogativas, sem prejuízo de outras 

estabelecidas em lei: 

 

I - Documento de identidade funcional com validade em todo território nacional e 

padronizado na forma da regulamentação federal; 

 

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; 

 

III - Prioridade nos serviços de transporte, saúde e comunicação públicos e privados, 

quando em cumprimento de missão; 

 

IV - Porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito aos Agentes de 

Segurança Socioeducativos. 

 

Parágrafo único. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial 

nas condições previstas no inciso II, os agentes serão recolhidos em dependência 
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distinta do mesmo estabelecimento, a ser designada pela autoridade competente, 

até o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

 

Art. 2º Esta Lei complementar entra em vigor após 60 dias da data de sua 

publicação. 

  

Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2019. 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

Inicialmente cabe registrar que a proposta apresentada está de acordo com o 

recente entendimento do STF, conforme o julgamento da ADI nº 5359, que 

impugnou Lei Estadual de Santa Catarina, que pelo voto do Ministro Alexandre de 

Moraes, acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux, verificou-se que 

“o legislador estadual agiu em observância à competência concorrente para tratar de 

segurança pública, reconhecida pela Corte, com base no disposto no art. 144 da 

CF”. O Ministro acrescentou ao seu posicionamento afirmando que a lei catarinense 

também está em consonância com o previsto na legislação federal sobre a matéria. 

 

Esclareceu ainda que “a Lei 13.675/2018 (Lei da Política Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social) foi expressa, no seu art. 9º, caput, § 2º, VIII, ao se referir 

aos órgãos do sistema penitenciário como integrantes operacionais do Sistema 

Único de Segurança Pública. Por sua vez, a Lei 10.826/2003, a partir do 

reconhecimento da relevância dos órgãos estatais que lidam com a privação de 

liberdade e a escolta armada de indivíduos – típicas funções de segurança pública –, 

previu, no seu art. 6º, caput, VII, o porte de arma de fogo para os agentes públicos 

em questão, mesmo fora do efetivo exercício da função”. No ponto, ressaltou a 

semelhança das funções exercidas pelos agentes socioeducativos e penitenciários.  

 

Para o ministro, ao estabelecer a função de guarda prisional e de integrante de 

escolta – e não o cargo de agente penitenciário –, o Estatuto do Desarmamento 

estende a possibilidade do porte de arma a todos os que exercem essa função. 

Além disso, o art. 30 do Decreto presidencial 9.847/2019, que regulamenta a Lei 

10.826/2003, expressamente permite o porte de armas pelos inativos. 
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A Proposta Legislativa prevê a possibilidade de garantir a segurança pessoal e 

familiar daqueles que atuam nas áreas principais de segurança pública e lidam com 

a privação de liberdade de indivíduos infratores maiores ou menores de 18 anos. 

 

É imperioso que essa proposição seja aprovada nesta Casa de Leis para que traga 

mais segurança para os nossos agentes socioeducativos e seus familiares.  

 

Diante do exposto, conclamo o apoio dos demais Pares ao apoio e à aprovação do 

presente Projeto de Lei Complementar, por entenderem a importância da medida na 

vida destes profissionais tão honrados do nosso Estado. 
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