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Ofício APROPENS - nº 006/2018                                                Porto Alegre, 09 de abril de 2018. 

 
 

NOTA PÚBLICA SOBRE PORTARIA 082/2018 (GAB/SUP) 

            A Associação dos Técnicos Superiores Penitenciários do estado do RS (APROPENS), que 

representa profissionais da área técnica -  assistentes sociais, psicólogos, advogados, enfermeiros, 

odontólogos, nutricionistas e farmacêuticos que integram o Quadro Especial de Servidores da 

Instituição SUSEPE - vem a público manifestar seu desacordo com a Portaria 082/2018 GAB/SUB, 

datada de 06 de Abril do corrente do ano e apostilada a esta data, no Diário Oficial do Estado, visto 

que a mesma resolve: "Designar Comissão para analisar as atribuições do cargo Técnico Superior 

Penitenciário e propor possíveis alterações legislativas com o objetivo de atualizar e modernizar a 

gestão de pessoas" sem as necessárias representações. Para tanto, em síntese, argumenta o que segue 

abaixo: 

A Comissão referida é composta dentre os servidores do Quadro Especial apenas por 

profissionais TSPs Advogados e Agentes Penitenciários, profissionais que não compõem a área técnica 

da Instituição, dentre outros advindos de instituição diversa.  Ou seja, como bem sabido, não há 

representatividade legal dos órgãos sindicais ou associativos, das próprias profissões que compõem o 

quadro dos Técnicos Superiores Penitenciários e de seus Conselhos de Classe nesta Comissão, segundo 

o intento que vem cumprir, conforme o texto da Portaria. 

O que esta Associação já pode observar com a criação desta Portaria foi grande comoção entre 

os Técnicos Superiores Penitenciários (TSPs) das diversas áreas e Regiões Penitenciárias, profissionais 

que esta Associação representa, pois, ao invés de se sentirem consultados e contemplados, imersos 

que estão na complexidade da práxis da atribuições diárias, foram, ao contrário, surpreendidos com a 

publicização desta Portaria, sem a transparência devida, o que  pode levar a abertura a todo tipo de 

risco e incongruência com a prática desenvolvida e, principalmente, legislação já existente referente à 

regulação das referidas profissões. 

  Neste ponto, salienta-se que qualquer mudança de ordem legislativa que tenha como alvo as 

atribuições de profissionais graduados em diferentes especialidades profissionais no cargo TSP, 

também deverá estar em consonância com os seus Conselhos de Classe Profissionais, pois, estes regem 

a ética e a técnica dos mesmos. Não obstante, alguns conselhos de classe compõem grupos de estudo 

e debate sobre a atuação profissional no sistema prisional de longa data. 

Desta forma, solicita-se inclusão desta Associação dos Técnicos Superiores Penitenciários – 

APROPENS – a esta Portaria. Pontua-se a importância da representatividade das profissões que 

compõem o Quadro dos Técnicos Superiores Penitenciários e dos Conselhos de Classe respectivos.               

A direção da APROPENS. 
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