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Ofício nº 042-GPDS/2021                                                Teresina (PI), 14 de abril de 2021. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor, 

 

 

_________________________ 

CARLOS EDÍLSON – Secretário da Justiça do Estado do Piauí 

Teresina-PI 

 

 

  Ao tempo em que cumprimentamos V. Exª., vimos expor e, ao final, 

requerer o que adiante se segue: 

1. A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, em seu artigo 10, preleciona a 

suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da 

publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território 

nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela 

União. O § 2º do mesmo artigo dispõe que “Os prazos suspensos voltam a correr a 

partir do término do período de calamidade pública” e o § 3º preceitua que “A 

suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos nos 

veículos oficiais previstos no edital do concurso público”. 

2. Por meio do Edital nº 001/2016, a Secretaria da Justiça do Estado do Piauí realizou 

Concurso Público para o cargo de Agente Penitenciário, cujo Resultado Final teve sua 

Homologação publicada no Diário Oficial nº 196, de 20 de outubro de 2017 e 

prorrogação do prazo de validade, por 2 (dois) anos, a contar de 20 de outubro de 

2019, conforme o Decreto nº 18.502, de 18 de setembro de 2019. 

3. O Decreto Estadual nº 19.398 de 21/12/2020 prorrogou até 30 de junho de 2021, o 

Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade 

pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em 

razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas 

repercussões nas finanças públicas, e dá outras providências. No caso do Concurso 

citado, o prazo de validade se encerra em 20 de outubro de 2021. Sendo assim, a 

suspensão do prazo de validade do certame em referência  pelo período disposto na Lei 

Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 e no Decreto Estadual nº 19.398 de 

21/12/2020, ou seja, até 30 de junho de 2021 se torna oportuna e razoável, posto que 

cerca de 50 aprovados no referido Concurso Público para o cargo de Agente 

Penitenciário ainda aguardam convocação para o Curso de Formação 

4. Cabe ressaltar que quando da convocação da última turma de 75 aprovados ficou 

consignado que assim que terminasse o Curso de Formação (que teve a maior parte das 

aulas teóricas realizadas à distância, por meio de plataforma específica) os mesmos 

seriam nomeados e logo em seguida os demais seriam convocados para o Curso de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20173-2019?OpenDocument
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Formação, tendo a nomeação ocorrido no mês de fevereiro passado. Além disso, os 

trâmites burocráticos para a convocação dos referidos concursados para o Curso de 

Formação, assim como a sua realização, demanda tempo mínimo de cerca de 6 (seis) 

meses, como foi o caso da última turma, o que poderia extrapolar o prazo de validade, 

já prorrogado, do Concurso Público. Ademais, não seria razoável deixar os aprovados no 

concurso público em verdadeiro limbo, frustrando a sua expectativa, mesmo já tendo 

passado nas outras diversas fases do concurso.  

 

  Por todo o exposto, pugnamos a V. Exª. para que sejam adotadas a 

seguintes providências cabíveis em relação ao tema: 

 

1. Elaboração e publicação de ato oficial suspendendo o prazo de validade do Concurso 

Público de Agente Penitenciário (Edital nº 001/2016) da Secretaria da Justiça do Estado 

do Piauí, em consonância com a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 e 

com o Decreto Estadual nº 19.398 de 21/12/2020, ou seja, desde a data de vigência da  

Lei Complementar nº 173/2020 até 30 de junho de 2021. 

 

2. Adoção de encaminhamentos pertinentes ao processo de convocação dos demais 

aprovados no Concurso Público de Agente Penitenciário (Edital nº 001/2016) da 

Secretaria da Justiça do Estado do Piauí (cerca de um total de 40/50) para a realização 

do Curso de Formação, que pode ser iniciado na modalidade à distância. 

 

  Certos de Vossa compreensão, subscrevemo-nos. 
 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________________ 

Vilobaldo Adelídio de Carvalho 

Vice-Presidente do SINPOLJUSPI 
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Ofício nº 041-GPDS/2021                                                Teresina (PI), 13 de abril de 2021. 

 

 

 

 

A Sua Excelência o Senhor, 

 

 

 

_________________________ 

OSMAR JÚNIOR – Secretário de Governo do Estado do Piauí 

Teresina-PI 

 

 

 

 

  Ao tempo em que cumprimentamos V. Exª., tendo em vista que a 

Promulgação da Emenda Constitucional nº 56, de 15 de dezembro de 2020, republicada 

no Diário Oficial de 11 de fevereiro de 2021 (via anexa), que cria a Polícia Penal do Piauí, 

em seu art. 168-B preceitua a transformação e reclassificação dos cargos dos atuais 

agentes penitenciários, ativos e inativos, em policiais penais; vimos apresentar proposta 

de Projeto de Lei com o objetivo de regulamentação do referido dispositivo e 

valorização dos policiais penais do Piauí. 

  Com efeito, pontuamos que a presente proposta de alteração legislativa 

não implica em nenhum aumento de despesa, posto que os atuais agentes 

penitenciários terão os cargos transformados em policiais penais (conforme a referida 

Proposta de Projeto de Lei), mantendo suas respectivas classes na carreira, bem como 

os valores atuais de seus subsídios e demais gratificações e vantagens. 

  Por oportuno, informamos que estamos sugerindo um parágrafo único no 

art. 5º da proposta como forma de sanar a nomeação dos policiais penais publicada no 

Diário Oficial, datado de 25/02/2021 (via anexa), uma vez que atualmente não existe o 

cargo de policial penal na estrutura administrativa da SEJUS, mas o de agente 

penitenciário, conforme o Anexo I da Lei nº 7.288, de 27 de novembro de 2019 (via 

anexa), que alterou a Lei Ordinária nº 5.377/2004 (Estatuto dos Servidores Penitenciário 

do Estado do Piauí). Com isso, se evita configurar possível provimento irregular de 

cargo público (inexistente), assim como prejuízos à carreira e futuros questionamentos 

por parte da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, quando da aposentadoria dos 

policiais penais nomeados. 
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   Dessa forma, há que se ressaltar que apesar da promulgação, a Emenda 

Constitucional nº 56, de 15 de dezembro de 2020, criando a Polícia Penal do Piauí, 

apenas previu a transformação e reclassificação dos cargos dos atuais agentes 

penitenciários, ativos e inativos, que deve ocorrer por lei, não criando, 

automaticamente, o cargo de policial penal. Com efeito, a proposta de Projeto de Lei 

busca também regularizar a situação de provimento dos cargos, posto que quando da 

nomeação citada anteriormente, e até à presente a data, não existe o cargo de policial 

penal no Piauí. Ressalte-se ainda a importância dessa mudança na denominação do 

cargo, como forma de reconhecimento e valorização dos policiais penais do Piauí. 

  Certos de Vossa compreensão, subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________________ 

Vilobaldo Adelídio de Carvalho 

Vice-Presidente do SINPOLJUSPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


