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Emenda nº 1 à Proposta de Emenda à Constituição nº 291/2021  -   Altera a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 291/2021. (Deputado(a) Tenente Coronel Zucco + 23 Deputado(s))

__________________________________________________________________________________

     PUBLICAÇÃO     
__________________________________________________________________________________

Emenda(s) apresentada(s) no período de Pauta:

EMENDA Nº 1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 291/2021
Deputado(a) Tenente Coronel Zucco + 23 Deputado(s)

Altera a Proposta de Emenda à Constituição nº 291/2021.

Na Proposta de Emenda à Constituição nº 291/2021, que institui a Polícia Penal do Estado do Rio 
Grande do Sul e dá outras providências, ficam introduzidas as seguintes modificações:

I - no art. 1º, os incisos II e III passam a ter a seguinte redação:

"Art. 1º  .......

....................

II - o art. 127 passa a ter a seguinte redação:

'Art. 127. O policial civil, militar, penal, o bombeiro militar e os servidores do quadro do Instituto-
Geral de Perícias, quando feridos em serviço, terão direito ao custeio integral, pelo estado, das despesas 
médicas, hospitalares e de reabilitação para o exercício de atividades que lhes garantam a subsistência.

Parágrafo único. Lei disporá sobre a promoção extraordinária do servidor integrante dos quadros 
da Polícia Civil, do Instituto-Geral de Perícias e da Polícia Penal que morrer ou ficar permanentemente 
inválido em virtude de lesão sofrida em serviço, bem como, na mesma situação, praticar ato de bravura.'

III - no Título IV, em seu Capítulo I, ficam incluídos a Seção V e o art. 136-A, com a seguinte 
redação:

'TÍTULO IV

DA ORDEM PÚBLICA
CAPÍTULO I

DA SEGURANÇA PÚBLICA

......

Seção V
Da Polícia Penal
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Art. 136-A  À Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do sistema penal do Estado, 
essencial à segurança pública e à execução penal, compete a segurança, operacionalização e administração 
dos estabelecimentos penais, na forma da Lei.

Parágrafo único.  O quadro de Policiais Penais, com atribuições de vigilância, custódia, gestão, 
tratamento, assistência, administração, orientação e segurança de pessoas presas e dos estabelecimentos 
penais, dentre outras definidas em Lei, será organizado em carreiras, com ingresso mediante concurso 
público de provas ou de provas e títulos.'
............"

II - os arts. 2º e 3º passam a ter a seguinte redação:

"Art. 2° A Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do sistema penal do Estado, 
encarregada da segurança, operacionalização e administração dos estabelecimentos penais, será estruturada a 
partir da transformação da superintendência dos Serviços Penitenciários, na forma da Lei.

Art. 3° O preenchimento do quadro de Policiais Penais, será feito, exclusivamente, por meio de 
concurso público e por meio da transformação do atual Quadro Especial de Servidores Penitenciários do 
Estado do Rio Grande do Sul, da Superintendência dos Serviços Penitenciários."

III - fica suprimido o art. 4º, renumerando-se o seguinte.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por objetivo incluir os servidores Técnicos Superiores Penitenciários 
(TSPs), Agentes Penitenciários Administrativos (APAs) e Monitores Penitenciários em extinção (MPEs) na 
condição de policiais penais, tendo em vista que os Agentes Penitenciários (APs) já estão contemplados no 
texto encaminhado pelo Executivo Estadual. 

Embora a Emenda Constitucional Federal nº 104, que criou as Polícias Penais no artigo 144 da 
Constituição Federal como "órgãos" de segurança pública responsáveis pela "segurança" dos 
estabelecimentos prisionais, não podemos conceber o conceito "segurança" como restrito à vigilância e 
custódia, mas a todo o ciclo de tratamento, assistência e orientação para a reintegração social das pessoas 
presas.

Dessa forma, todas as atividades desempenhadas dentro do ambiente prisional pelos servidores da 
Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE) hoje já consagradas e fundamentais para a 
execução das rotinas do sistema prisional são de segurança no sentido amplo da palavra, sendo 
complementares. 

Também não podemos esquecer que na Emenda Constitucional nº 104 ficou definido que seriam 
transformados em policiais penais os atuais "agentes penitenciários" e também os "cargos públicos 
equivalentes", ou seja, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, todos os cargos de agentes públicos que 
compõem os quadros de servidores penitenciários.
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Ademais, com a exclusão dos TSPs, APAs e MPEs do Quadro de Policiais Penais, conforme 
proposto na presente proposta, a sociedade gaúcha deixa de ganhar quase 900 policiais que certamente 
fariam a diferença na segurança da população sem nenhum impacto financeiro aos cofres do Estado do Rio 
Grande do Sul.

Sala das sessões,

Deputado(a) Tenente Coronel Zucco
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