
 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei Complementar nº 38/2019 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 27.11.2015, e ao 

disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 107/2001, 

esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao texto da matéria, que deverão ser acolhidas por 

ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38/2019 

 

Dispõe sobre as prerrogativas dos Agentes 

Penitenciários e dos Agentes de Segurança 

Socioeducativos, ativos e inativos, 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, do Estado 

do Espírito Santo, gozarão das seguintes prerrogativas, sem prejuízo de outras estabelecidas em lei: 

 

I - documento de identidade funcional com validade em todo o 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 a prisão especial nas condições previstas no 

inciso II, os Agentes serão recolhidos em dependência 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 decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.” 

 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2019. 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual 

 

Em 21 de agosto de 2019. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Luciana/Ayres/Ernesta 
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