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PARECER TÉCNICO 

 

Projeto de Lei Complementar nº: 38/2019 

Autor: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 

Assunto: Dispõe sobre as prerrogativas dos Agentes Penitenciários e dos Agentes 

de Segurança Socioeducativos, do Estado do Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 38/2019, de autoria do 

Deputado Estadual Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre as prerrogativas 

dos Agentes Penitenciários e dos Agentes de Segurança Socioeducativos, do Estado 

do Espírito Santo. 

 

A matéria foi protocolada no dia 15.08.2018 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 19.08.2018. Não consta, nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-

se, porém, que a mesma não prescinde de publicação, nos termos do art. 149 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009). A Diretoria de Redação 

ofereceu estudo de técnica legislativa às fls. 08/09 dos autos. 

 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

 

É o relatório.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

Identificador: 330037003600310036003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei Complementar nº 38/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

2 

 

do Projeto de Lei Complementar no. 38/2019 e que incumbe a esta Procuradoria 

prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à 

conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem 

analisar aspectos econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

 

2.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 

 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

 

A propositura em questão 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. 

 

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a constitucionalidade do 

Estatuto do Desarmamento, assentou que o porte de arma de fogo é questão de 

segurança nacional e, com base no princípio da predominância do interesse, 

reconheceu a competência privativa da União para legislar sobre a matéria (ADI 

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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3.112/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2007). Em julgado anterior, o 

STF já havia afirmado que a competência da União para dispor sobre material bélico 

abrange “não só materiais de uso das Forças Armadas, mas também armas e 

munições cujo uso seja autorizado, nos termos da legislação aplicável à população” 

(ADI 3.528/RO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 9.9.2005). 

 

Ocorre que recentemente (Agosto de 2019) está em julgamento no 

Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5359, na 

qual é questionada a validade da autorização do porte de arma para agentes de 

segurança socioeducativos do Estado de Santa Catarina, prevista artigo 55, inciso V, 

da Lei Complementar (LC) catarinense 472/2009. 

 

O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência em relação ao voto 

do relator. Segundo seu entendimento, a lei estadual, de forma constitucional, 

possibilita àqueles que atuam nas áreas de segurança pública – tanto os que 

trabalham no sistema penitenciário quanto com menores infratores – o porte de 

arma automático para garantir a própria segurança, baseado na competência 

concorrente para legislar sobre a matéria (artigo 144 da Constituição Federal).  

 

O ministro lembrou ainda que o porte de arma para os agentes não visa à 

sua utilização dentro do sistema de atendimento ao jovem infrator, mas sim à sua 

própria segurança e à de sua família. 

 

Ainda de acordo com o ministro, o trecho da norma que prevê o porte de 

arma por agentes aposentados “mostra-se plenamente alinhada com a normatização 

editada pela União a respeito do tema”. Seguiram a divergência os ministros Luís 

Roberto Barroso e Luiz Fux. 

 

É certo que os índices de criminalidade envolvendo adolescentes 

menores de 18 anos é crescente – daí a discussão em torno da redução da 

maioridade penal – clama por medidas que preservem a integridade física dos 

servidores responsáveis pela guarda do infrator, observado mesmo tratamento legal 
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já dispensado aos agentes penitenciários, especialmente com a vigência da Lei nº 

12.993/2014, que acrescentou ao art. 6º da Lei nº 10.826/2003, o § 1º-B: ‘’Os 

integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma 

de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou 

instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam: I – submetidos a regime de 

dedicação exclusiva; II- sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento; e 

III- subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno.’’. 

 

Com a inovação introduzida em 2014, inserindo nova prerrogativa aos 

agentes e guardas prisionais na Lei do Desarmamento, permitindo o porte de arma, 

mesmo fora de serviço aproximou por inteiro as feições dessas categorias 

funcionais. 

 

Além do mais, a possiblidade de organizar as carreiras funcionais, suas 

garantias e modo de atuação dos agentes de segurança socioeducativo no Estado, 

no contexto das atividades dos agentes de segurança pública, assim definidos no 

art. 144 da Carta Federal, não discrepa da interpretação de que ao estado-membro 

é dada a competência de legislar sobre a matéria. 

 

Essa assertiva encontra eco na inteligência expressa no Acórdão em 

sede de ADI 3258/RO3, também referido pelo ilustre autor desta demanda, quando 

seu Relator, Ministro Joaquim Barbosa, discorre sobre idêntico conflito de 

competência, concluindo: 

 

Parto da noção de que, em nosso sistema de controle de 

constitucionalidade, a existência de Lei Federal (Lei 10.826/2003, referente 

ao SINARM, mencionada no parecer da Procuradoria-Geral da República) 

não prova a inconstitucionalidade da norma estadual, mas apenas o óbvio: 

que a União legislou sobre a matéria. 

 

O que vem a ser relevante, apenas, para a solução questão é que, na 

extensão em que esta Corte define a noção de ‘’material bélico’’, a 

                                           
3
 Data do JULGAMENTO: 06/04/2005 
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competência material da União para ‘’autorizar e fiscalizar a produção e 

comércio de material bélico’’ (art. 21, VI) naturalmente exclui a dos estados 

membros em diversos planos. Assim é que entendo que a fiscalização do 

comércio de armas não pode dizer respeito apenas ao ‘’comércio de 

balcão’’, mas à circulação como um todo dessas armas no território 

nacional, sob pena de frustração e fraude do sentido do texto constitucional. 

Assim, a disposição das armas apreendidas em situação irregular também é 

matéria afeita a competência da União, nos termos do art. 21, V, da 

Constituição. 

 

Desse entendimento também só poderia decorrer a existência de uma 

competência residual dos estados-membros para disciplinar 

organicamente o modo e as regras de utilização das armas por suas 

forças policiais. (grifo acrescido) 

 

Como se vê, o tema da constitucionalidade das proposições legislativas 

tem sido objeto de manifestação da doutrina e jurisprudência pátrias. 

 

Lúcio Bittencourt4, ao discorrer sobre a presunção de constitucionalidade, 

leciona: 

 

É princípio assente entre os autores, reproduzindo a orientação pacífica da 

jurisprudência, que milita sempre em favor dos atos do Congresso, a 

presunção da constitucionalidade. É que ao Parlamento, tanto quanto ao 

Judiciário, cabe a interpretação do texto constitucional, de sorte que, 

quando uma lei é posta em vigor, já o problema de sua  conformidade com 

o Estatuto Político foi objeto de exame e apreciação, devendo-se presumir 

boa e válida a resolução adotada. 

 

Este poder de interpretar o texto – pondera Castro Nunes – ‘’é, aliás, 

inerente à aplicação de toda lei, porque a aplicação pressupõe a exegese, 

como operação preparatória do desenvolvimento da regra legal ou da 

expedição do ato. Quer o Poder Legislativo, com luzes de suas Comissões 

Técnicas, que o Executivo, esclarecido pelos precedentes judiciais e por 

outros subsídios de informação jurídica, fixam para as necessidades do 

desempenho de suas funções respectivas o entendimento das cláusulas 

                                           
4
 O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, Forense Editora, Rio, 1949, pag. 91 e 92. 
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constitucionais. Daí resulta que as leis do Congresso e os atos de igual 

força, ainda que emanados pelo Executivo, são, quando arguidos de 

inconstitucionalidade, presumidamente válidos’’. 

 

A lição de Luis Roberto Barroso, com propriedade, aduz5:  

 

Em um Estado Constitucional de Direito, os três poderes interpretam a 

Constituição. De fato, a atividade legislativa destina-se, em última análise, a 

assegurar os valores e a promover os fins constitucionais. A atividade 

administrativa, por sua vez, tanto normativa como concretizadora, 

igualmente se subordina à Constituição e destina-se a efetivá-la. O Poder 

Judiciário, portanto, não é o único intérprete da Constituição, embora o 

sistema lhe reserve a primazia de dar a palavra final. Por isso mesmo, deve 

ter uma atitude de deferência para com a interpretação levada a efeito pelos 

outros dois ramos do governo, em nome da independência e harmonia entre 

os Poderes. 

 

E ainda o magistério de Luis Roberto Barroso6:  

 

A presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente uma 

presunção iuris tantum, que pode ser infirmada pela declaração em sentido 

contrário do órgão jurisdicional competente (...). Em sua  dimensão prática, 

o princípio se traduz em duas regras de observância necessária pelo 

intérprete e aplicador do direito: 

a)não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a 

possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o 

órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade; 

b) havendo alguma interpretação possível que permita afirma-se a 

compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que 

carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela 

interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor. 

 

 

 

                                           
5
 Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 

São Paulo: Saraiva, 2009, p. 300. 
6
 Interpretação e Aplicação da Constituição, São Paulo: Saraiva, 1998, p.164-165 
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Em que pese não se possa dizer que seja posição consolidada e 

pacífica, tudo leva a crer que estamos diante de uma superação e revisão dos 

precedentes já citados. Vale dizer, pode restar caracterizado o overruling na 

situação em foco. Overruling é a técnica através da qual um precedente perde a sua 

força vinculante e é substituído (overruled) por um outro precedente. 

 

Sobre esta técnica de superação de precedentes judiciais, 

notadamente o overruling, segue lição do louvado Professor Fredie Didier Jr., em 

sua obra Curso de Direito Processual Civil, 2º edição, volume 2, Editora Jus Podivm, 

às fls. 354/355: 

 

Overruling é a técnica através da qual um precedente perde a 
sua forca vinculante e é substituído (overruled) por um outro 
precedente

37
. Como esclarece Leonardo Greco, o próprio tribunal 

que firmou o precedente pode abandoná-lo em julgamento futuro, 
caracterizando o overruling

38
. Assemelha-se à revogação de uma lei 

por outra. Essa substituição pode ser (i) expressa (express 
overruling), quando um tribunal resolve, expressamente, adotar uma 
nova orientação, abandonando a anterior; ou (ii) tácita (implied 
overruling), quando uma orientação é adotada em confronto com 
posição anterior, embora sem expressa substituição desta última – 
trata-se de hipótese rara. 

 

Por outro lado poder-se-ia cogitar se a matéria tratada no projeto de lei 

constituiria infringência aos artigos 63, parágrafo único, III e VI e 91, I da 

Constituição Estadual. 

 

Ainda do ponto de vista jurídico, o projeto guarda correção também 

quanto à iniciativa legislativa. Não se trata de tema dentre aqueles de iniciativa 

legislativa reservada ao Chefe do Executivo, nos termos do que estabelece a 

Constituição de 1988 do Estado do Espírito Santo. 

 

Assim, possível, e até esperada, a iniciativa parlamentar no feito, visto 

trata-se de assegurar direitos ao cidadão, e não de interferir na gestão do Executivo.  

 

Assim, juridicamente escorreita a proposição aqui apresentada, seja pelo 

prisma da competência legislativa, seja pelo crivo da iniciativa legislativa. Por último, 
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no mérito, trata-se de Projeto de Lei dos mais oportunos, porque trata de assunto de 

distinta relevância, que reclama por maior especificidade no cumprimento do dever 

funcional e para resguardar a vida do agente e sua família. 

 

Logo, vislumbra-se que, de fato, inexiste ingerência do Poder 

Legislativo no Poder Executivo, descaracterizando eventual inconstitucionalidade 

formal por vício de iniciativa.  

 

Sendo assim não há vício de inconstitucionalidade presente na 

proposição legislativa em análise que impeça seu seguimento nesta augusta Casa 

de Leis. 

 

A.3 – Regime inicial de tramitação da matéria, quórum para sua 

aprovação e processo de votação a ser utilizado 

 

Ato contínuo, a proposição deverá ser discutida e votada em um único 

turno (art. 1507 do Regimento Interno); exigindo, para sua aprovação, o quórum de 

maioria absoluta de votos (art. 688 da CE/1989) em processo de votação nominal, 

uma vez que a matéria exige quórum especial de votação, em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 2009 c/c o inciso I do art. 20210, todos do Regimento 

Interno desta Casa de Leis. 

 

Ainda de acordo com as normas regimentais da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, deve o projeto de lei complementar em análise 

observar o regime de tramitação ordinário (inciso II do art. 14811 do Regimento 

Interno). 

                                           
7
 Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são sujeitas a dois turnos de discussão e votação, os demais 

projetos sofrerão uma discussão e uma votação. 
8
 Art. 68. As leis complementares serão aprovadas por  maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa  e receberão 

numeração sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 
9
 Art. 200. São dois os processos de votação: [...] 

II - nominal; 
10

 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 
11

 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: [...] 

II - ordinária; 
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A.4 – Constitucionalidade material 

 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Ministro do 

Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes
12

: 

 

Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao 

aspecto substantivo do ato, originando-se de um conflito com 

regras ou princípios estabelecidos na Constituição. 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o 

contraste direto do ato legislativo com o parâmetro constitucional, 

mas também a aferição do desvio de poder ou do excesso de 

poder legislativo.  

É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial 

decorrente do excesso de poder legislativo constitua um dos mais 

tormentosos temas do controle de constitucionalidade hodierno. 

Cuida-se de aferir a compatibilidade da lei com os fins 

constitucionalmente previstos ou de constatar a observância do 

princípio da proporcionalidade, isto é, de se proceder à censura 

sobre a adequação e a necessidade do ato legislativo. 

 

Como se trata de matéria atinente 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., não 

há falar em violação a Direitos Humanos previstos seja na Constituição da 

República, seja na Constituição Estadual. 

 

Ressalta-se que o objeto do presente projeto de lei complementar 

não se relaciona com a problemática da restrição a Direitos Fundamentais. Ou 

seja, o projeto de lei complementar não ataca o núcleo essencial de nenhuma 

Cláusula Pétrea.  

 

                                           
12

 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 

2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013.  
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Prosseguindo, conforme o Ato 964/2018, cumpre esclarecer que não 

existe violação ao princípio da isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República). 

 

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei Complementar no. 38/2019 está 

de acordo com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e 

Estadual, sendo materialmente constitucional. 

 

2.2. Juridicidade e Legalidade 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é 

jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com 

a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica. 13 

 

Quanto à juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de Lei 

Complementar está em sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos 

Tribunais Superiores. 

 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o momento, respeita as 

demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  

 

Assim, o projeto de lei complementar não afronta a legislação federal ou 

estadual, ao contrário, atende a todos os preceitos.  

 

2.3. Técnica Legislativa 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, 

porquanto os projetos de lei foram estruturados em três partes básicas: parte 

preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do 

objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; parte 

                                           
13 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 
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normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo 

relacionadas com a matéria regulada; e parte final, compreendendo as disposições 

pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo 

substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 

cláusula de revogação, quando couber. 

 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria tratada não 

está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém matéria 

estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão, o âmbito de aplicação da lei está estabelecido de forma tão específica 

quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva, e o 

mesmo assunto não está sendo disciplinado por mais de uma lei.  

 

Quanto ao artigo 8º da LC nº 95/1998, houve cumprimento desta norma, 

pois, a vigência da Lei foi indicada de forma expressa. 

 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, pois as 

disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, 

para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu 

sentido comum e frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem 

direta, evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se 

a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando-se 

preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente, e foram usados os 

recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter 

estilístico. 

 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 11 

da Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, restringiu-se 

o conteúdo de cada artigo das proposições a um único assunto ou princípio, e 

expressaram-se por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma 

enunciada no caput do artigo. 
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Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de Técnica 

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação, ficando evidenciado o atendimento 

às regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei 

Complementar no. 38/2018, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Delegado 

Lorenzo Pazolini. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 27 de agosto de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da ALES 
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