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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO  

 

Proposição: Projeto de Lei Complementar nº 38/2019 

Autor: Deputado Lorenzo Pazolini 

Assunto: Dispõe sobre as prerrogativas dos Agentes Penitenciários e dos 

Agentes de Segurança Socioeducativos, ativos e inativos, 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.  

 

Após pronunciamento da Procuradoria Legislativa, a propositura foi 

encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação para análise e parecer, na forma do inciso I do artigo 41 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). 

É o relatório. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

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

Deputado Lorenzo Pazolini ao qual o Senhor Procurador Geral acolheu 

integralmente o opinamento da Subcoordenação da Setorial, com base nos 

fundamentos apresentados, opinando conclusivamente no sentido da 
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constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 

de Lei Complementar nº 38/2019, sem a necessidade de adoção da emenda 

sugerida no bojo da manifestação da Subcoordenação da Setorial. 

 

Assim sendo, passo a análise da proposição que dispõe sobre as prerrogativas 

dos Agentes Penitenciários e dos Agentes de Segurança Socioeducativos, do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Temos que o Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a 

nobre intenção de conferir aos Agentes Penitenciários e aos Agentes de 

Segurança Socioeducativos, ativos e inativos, os seguintes direitos:  

 

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.  

 

Observado que, na hipótese de não existir vaga em prisão especial, os agentes 

seriam recolhidos em dependência distinta do mesmo estabelecimento, a ser 

designada pela autoridade competente, até o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.  

 

O Procurador designado emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 

de Lei Complementar nº 38/2019. Em parâmetros gerais, as prerrogativas são 

próprias ao labor destas categorias e estão tanto no âmbito da competência 

legislativa residual do Estado do Espírito Santo (art. 25, §1º, da CRFB/2019), 

quanto não geral atribuição nova para os órgãos públicos estaduais, assim não 

incidindo no campo de matérias de iniciativa legislativa privativa do Chefe do 

Poder Executivo Estadual. Por sua vez, não há impedimento material de ordem 

constitucional que impeça o reconhecimento da juridicidade do Projeto de Lei 

Complementar nº 38/2019. 
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A única dificuldade encontra-se na previsão de direito de porte de arma de fogo 

de uso permitido para os Agentes Penitenciários e porte de arma de fogo de 

uso restrito aos Agentes de Segurança Socioeducativos (art. 1º, inciso IV, do 

Projeto de Lei Complementar nº 38/2019). Certamente que, hodiernamente, o 

tema é retomado com grande impacto dialético no mundo jurídico; sendo que – 

conforme se bem depreende do Parecer Técnico do Procurador de piso – o 

STF já tinha pacificado a questão, 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 3.112/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2007), outro 

precedente neste sentido é a ADI 3.528/RO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 

9.9.2005.  

 

Mas, como bem aponta o Parecer Técnico, novos elementos de tese estão 

sendo levados para o STF para conformar o debate a cerca do julgamento em 

curso da 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 do Estado de Santa 

Catarina nº 472/2009. Em voto divergente, o Ministro Alexandre de Moraes 

asseverou intelecção de que é constitucional a lei estadual que possibilita 

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

no sistema penitenciário quanto com menores infratores – o porte de arma para 

garantir a própria segurança, com fulcro na competência legislativa para 

legislar sobre a matéria de segurança pública no diapasão previsto no artigo 

144 da Constituição Federal. Atualmente, ainda não temos a definição deste 

julgamento por parte do STF.  

 

Na premissa desta nova linha de inovação jurídica, o Procurador designado 

realizou devida construção doutrinária e até jurisprudencial por extensão, de 

modo que trouxe, salvo melhor juízo, sustentação jurídica plausível para o 

direito de porte de arma de fogo para os Agentes Penitenciários e Agentes de 

Segurança Socioeducativos. A reflexão analítica do Subcoordenador resultou 

em convergência ao entendimento exarado no Parecer Técnico de fls. 17 a 28 

dos presentes autos eletrônicos. A única contribuição que se faz necessária é a 

observância da PORTARIA Nº 1.222, DE 12 DE AGOSTO DE 2019, do 

Comando do Exército Brasileiro, que definiu no Anexo I, ser de uso permitido 

(não restrito) o armamento de calibre 9mm, .40, .45 e até 357 Magnum. 
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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, razão pela qual sugerimos aos ilustres Pares a adoção do 

seguinte: 

 

 

PARECER Nº ________/2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 038/2019 de autoria 

do Deputado Lorenzo Pazolini. 

 

Plenário Rui Barbosa, em          de                          de 2019. 

 

 ______________________________________ Presidente 

________________________________________ Relator 

 ________________________________________ Membro 

________________________________________ Membro 

________________________________________ Membro 

________________________________________ Membro 

________________________________________ Membro 
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