ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS SUPERIORES PENITENCIÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO DA GESTÃO (2016-2019) – ANO 2017.
O ano de 2017 consolidou importantes avanços na organização interna da APROPENS e suas
ações também se dirigiram a maior articulação com a Assembléia Legislativa Gaúcha (ALERGS),
contexto ainda a se desdobrar para o ano de 2018 – ano eleitoral. Abaixo, sinteticamente, elencamos
diversas ações a destacar, na ordem corrente do ano:
JANEIRO DE 2017.
1. Abertura da SEDE (de Expediente de Atendimento Presencial ao Sócio):
- Ficou consolidado e inaugurado o Expediente de Atendimento ao Sócio, presencial e diário, por
profissional cedido, na Sede da Associação, com hora marcada;
- Reunião Ampliada (Aberta a todos/as), em que se discutiram os assuntos do início do ano, como o
andamento do Parecer acerca do Transporte Institucional, que corria à época, na Procuradoria Geral do
Estado (PGE), e, também, acerca do PLC 245 e planejamento de ações para o ano;
FEVEREIRO DE 2017.
1. Encontros na ALERGS e internos, para debate e articulação em prol da destituição integral do
PLC 245, amplamente desfavorável a toda a SUSEPE. Dentre muitos outros, os que seguem
abaixo:
- Na bancada do PT;
- Na bancada do PDT
- Com o deputado Jeferson Fernandes (PT);
- Na Comissão de Assuntos Jurídicos (CAJ) da APROPENS;
- Com o Deputado Pedro Ruas (PSOL);
- Em Debate acerca do PLC 245, em live do facebook, promovido pelo deputado Jeferson Fernandes,
em 15/02;
- Em Reunião com os Conselhos de Classe das Categorias dos TSPs, em 20/02;
- Em Reunião, junto ao Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região (CRP/07), com toda a bancada do
PT, em 21/02;
2. CAJ APROPENS:
- Inaugurou-se um espaço técnico de debate, chamado de Comissão de Assuntos Jurídicos (CAJ da
APROPENS), relativo a temáticas específicas dentro do escopo do nome, em 10/02;
3. Transporte Institucional:
- A APROPENS acompanhou, desde os seus primórdios, o Julgamento Final, no Conselho Superior da
PGE, do parecer acerca da legalidade do Transporte Institucional pela SUSEPE (na ocasião,
interrompido, por pedido de vista) - em 23/02;
3. Atestados Médicos:
- A APROPENS recebeu parecer do Ministério da Justiça/DEPEN, acerca do Atestado para "Consulta
Médica de meio-turno", após denúncia de TPSs, sobre irregularidades em local de trabalho específico,
quanto a este tema.
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1. CDH APROPENS:
- Inaugurou-se um espaço técnico de debate, chamado de Comissão de Direitos Humanos (CDH da
APROPENS), quanto a temáticas específicas dentro do escopo do nome, em 07/03;
2. Mobilização para o enfrentamento do "PLC 245" (amplamente desfavorável para a SUSEPE):
- A APROPENS apresentou sua Nota Pública sobre o PLC 245/2016, pioneira na ALERGS, à Comissão
de Direitos Humanos da OAB;
- Através de Comitiva da APROPENS, junto ao Conselho Regional de Psicologia (CRP-07), para reunião
com a bancada do PDT; na época, a bancada que desequilibraria a Votação do PLC 245, caso a mesma
tivesse ido a cabo;
- Mobilização em todo o estado do RS [em pelo menos quatro regiões], em parceria com os Núcleos do
Sistema Prisional (NSPs) do CRP/07 e outros Conselhos de Classe, em favor da destituição integral do
PLC 245, que contou, ao todo, com mais de uma centena de TSPs - em 15/03;
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MARÇO DE 2017.
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3. Transporte Institucional/Parecer PGE:
- APROPENS acompanhou o pedido de vistas, como já referido, decorrente da 1ª Sessão da Votação
Final (23/02), do Parecer da PGE sobre a legalidade do Transporte Institucional na SUSEPE, através de
reunião com o Procurador que o fez; argumentou, confeccionou e entregou novo ofício, fundamentado,
para o mesmo - em 21/03;
4. CDH:
- Reunião ordinária, em 23/03;
ABRIL DE 2017.
1. Mobilização em prol do Tratamento Penal/Audiência Pública:
- A APROPENS mobilizou a Categoria, através de convite para o envio de trabalhos, a serem defendidos
em AUDIÊNCIA PÚBLICA, específica sobre o tema do TRATAMENTO PENAL/PCL 245, com
chamamento via facebook e e-mail funcional, em 03/04;
2. Transporte Institucional:
- Acompanhamento da nova sessão do Julgamento, no Conselho Superior da PGE, do parecer acerca
da legalidade do Transporte Institucional (na ocasião, foi interrompido também, por novo pedido de
vista), em 20/04;
3. CAJ:
- Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos Jurídicos da APROPENS, em 26/04;
4. DEZ (10) ANOS DE APROPENS:
- Em 12 de abril, a APROPENS completou 10 anos de existência, com Nota alusiva ao fato, publicada no
facebook. Disponível em www.apropens.com.br/nota-publicas/
MAIO DE 2017.
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1. SITE INSTITUCIONAL da APROPENS:
- Inauguração do Site Institucional pela APROPENS (www.apropens.com.br). Evento há bastante tempo
programado, trata-se agora de um espaço virtual em que se tem/terá todo o histórico desta Associação,
informações úteis diversas e a possibilidade de interface com a Categoria e com a sociedade em geral;
ambiente formal para a transparência e visibilidade de nossas ações, em 08/06;
2. Protesto acerca da Ocupação “Lanceiros Negros”:
- A APROPENS apoiou com Nota de Repúdio, a inconformidade com este Evento, visto ter ultrajado a
própria Comissão de Direitos Humanos da ALERGS (CCDH) e pela forma como foi conduzida, também o
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1. Transporte Institucional:
- Acompanhamento do novo pedido de vistas, através de audiência com a procuradora que o fez, com
apresentação de dados da Pesquisa de Levantamento da APROPENS, acerca de Afastamentos do
Trabalho (www.apropens.com.br/pesquisa-de-levantamento-da-apropens), para a Procuradora que o fez,
e, entrega de novo ofício, no Conselho Superior da PGE, em 03/05;
2. Audiência Pública “A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO PENAL”:
- Realizou-se Audiência Pública, em desfavor do PLC 245, junto ao CRP/07, na ALERGS, com inúmeras
autoridades, em 10/05 – deste significativo evento, surgiu a Proposta da Criação da SUBCOMISSÂO de
Tratamento Penal, pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos (CDDH) da casa legislativa referida;
(disponível em: www.apropens.com.br/audiencias-publicas/).
3. Parecer “ATESTADOS MÉDICOS”:
- Publicação do PARECER DA SUSEPE, motivado por esta Associação, sobre os “Atestados Médicos”,
que encerrou a pauta, em favor da não-compensação de horas, e, regulamentando definitivamente o
pleito na instituição; (disponível em: www.apropens.com.br/atestados-medicos-e-dificil-acesso-oficio-n3252017/).
4. CAJ:
- Reunião ordinária, em 24/05;
5. Frente por Uma Nova Política Prisional:
- Participação no evento de lançamento da mesma, na qual a APROPENS é signatária, em 25/05, na
ALERGS; (disponível em: www.apropens.com.br/apropens-e-signataria-do-manifesto-em-favor-de-umanova-politica-prisional/).
JUNHO DE 2017.
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estado de direito e seus representantes. O repúdio foi realizado por quase todas as Instituições ligadas
ao movimento pelo respeito aos Direitos Humanos no estado, em 14/06; Disponível em
www.apropens.com.br/nota-publicas/.
3. CAJ:
- Reunião ordinária, em 21/06;
4. Transporte Institucional (Decisão Final – Parecer Favorável):
- Acompanhamento da Sessão Final na PGE, que decidiu Parecer Favorável (de n.17059), à legalidade
do tradicional Transporte Institucional, pela SUSEPE, em 22/06; Disponível, ao final da matéria, em:
www.apropens.com.br/politica-do-dificil-acesso/.
5. SUBCOMISSÂO DE TRATAMENTO PENAL da CCDH, da ALERGS:
- início dos trabalhos da SUBCOMISSÃO DE TRATAMENTO PENAL DA CCDH, para o levantamento
das atividades de atenção integral à pessoa privada de liberdade, realizado por TSPs, no RS, que veio a
culminar em um Relatório Final, ao final de 2017.
JULHO DE 2017.

1. Organização da SUBCOMISSÂO de Tratamento Penal, da CCDH (da ALERGS), junto ao GPESC,
da PUCRS:
- Organização do trabalho da Subcomissão junto ao Grupo de Pesquisa da PUCRS (GPESC) e com
equipe de tabulação de dados.
AGOSTO DE 2017.
1. Reunião com a Superintendência da SUSEPE:
- Fora entregue, na ocasião, pela Diretoria da APROPENS, em reunião com a Superintendência da
SUSEPE, o Projeto de Pesquisa da SUBCOMISSÂO da CCDH da ALERGS, acerca do Tratamento
Penal no RS e reiterado o Parecer Favorável da PGE, acerca do Transporte Institucional pela SUSEPE,
em 17/08; disponível em: www.apropens.com.br/reuniao-com-a-superintendencia-da-susepe-17-deagosto-de-2017/.

SETEMBRO DE 2017.
1. Pesquisa sobre o Tratamento Penal (Comissão CCDH Tratamento Penal da ALERGS):
- Em parceria com a SUBCOMISSÂO da CCDH da ALERGS e o Grupo de Pesquisa em Políticas
Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal (GPESC) da PUCRS (em 30/08/2017 (PORTO
ALEGRE/RS), em 01/09/2017 (SANTA MARIA/RS), em 04/09/2017 (PELOTAS/RS) e em 06/09/2017
(em PASSO FUNDO/RS), realizaram-se reuniões (com metodologia “roda de conversa”) contando, ao
todo, com a presença de mais de 100 TSPs, sendo a mesma representativa cientificamente. As
atividades destacadas findaram em um Relatório Final, formal, da Subcomissão da CCDH da ALERGS,
retratando o atual panorama do Tratamento Penal, no estado do RS (histórico disponível, no facebook
desta Associação).
2. Portaria n. 108/2017 – GAB/SUP (Atestados Médicos):
- As ações da APROPENS quanto ao tema dos Atestados Médicos, resultaram, objetivamente, na
Portaria n. 108/2017 – GAB/SUP, que regulamenta o não-comparecimento ao trabalho, em razão de
consultas médicas e afins, em 05/09/2017. Segue disponível, ao final, junto ao ofício n. 3252017, a
respectiva Portaria, em www.apropens.com.br/atestados-medicos-e-dificil-acesso-oficio-n-3252017/.
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OUTUBRO DE 2017.
1. CAJ:
- Reunião ordinária, em 04/10;
2. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE):
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3. Seminário Interinstitucional sobre Saúde e Segurança no Serviço Penitenciário:
- A APROPENS foi proponente e parceira, em todas as etapas do Evento supracitado, inclusive
auxiliando com patrocínio; o mesmo ocorreu em 15/09;
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- A Categoria (sócios) foi consultada, primeiro, por e-mail, e, posteriormente, em AGE, sobre o aumento
da mensalidade com fins de contratação de assessoria jurídica profissional, pessoal ao sócio e
institucional, em 25-10. A Ata da AGE referida está disponível ao sócio, no nosso Portal da
Transparência,
no
espaço
restrito
ao
associado.
Depois
de
logado,
acessar
www.apropens.com.br/extrato-de-atas/.
3. Campanha “Destaque o seu fazer”:
- A APROPENS lançou a Campanha “Destaque o seu fazer”, no facebook, com fins da publicidade e
divulgação das ações de Tratamento Penal no RS, que resultou na Confecção de Calendário (Ano 2018)
aos sócios; em 25/10; disponível em: www.apropens.com.br/a-apropens-lanca-campanha-para-ocalendario-2018/.
4. Administração bancária e prestação de contas passa a ser realizada na sede da APROPENS, em
equipamento próprio e adequado pelo Banrisul.

NOVEMBRO DE 2017.
1. Nova Reunião com a Superintendência da SUSEPE:
- Fora cobrado, na ocasião, novamente, pela Diretoria da APROPENS, em reunião de 22/11,
providências quanto à regularização do Transporte Institucional, em vista do Parecer da PGE já
anteriormente referido; as mesmas não foram efetivadas, apesar de prometidas, à época, até o presente
momento;
DEZEMBRO DE 2017.
1. Assinatura de Contrato com ASSESSORIA JURÍDICA PROFISSIONAL:
- A APROPENS formaliza contrato de assessoria jurídica profissional, pessoal ao sócio e institucional, no
dia 04/12; dias depois, coloca ações coletivas relevantes, em andamento. Disponível em:
www.apropens.com.br/apropens-contrata-assessoria-juridica-profissional-passociados-orientacoes-eatualizacoes/.
2. Encontro Extraordinário, na Sede da APROPENS:
- A APROPENS, posterior a Greve Geral, de 05/12, reuniu interessados na pauta do Transporte
Institucional e no debate da Polícia Penal; tentou, na ocasião, alinhavar novas medidas sobre o primeiro
tema e deu retorno sobre um Encontro, nos dias prévios, entre membros das Diretorias do AMAPERGSSINDICATO e da APROPENS, em que se conversou sobre o andamento do tema “Polícia Penal”.
3. Relatório Final sobre o Tratamento Penal na CCDH da ALERGS:
- Fora aprovado na ALERGS, o Relatório Final sobre o panorama atual do Tratamento Penal no RS,
pioneiro no país, posterior a uma ampla pesquisada realizada com a Categoria; em plenária da CCDH,
no dia 13/12.
4. Recebimento de retorno da SMARH sobre parecer de Requerimento para regularizar as horas de
afastamento do trabalho para consultas e tratamento de saúde.
5. Ação coletiva para requer danos morais sobre o parcelamento e para receber o salário em dia.
6. Ação coletiva para integralizar o 13º, no dia 20.
OUTRAS AÇÕES E INFORMAÇÕES RELEVANTES (DO ANO DE 2017):
1. Conclusão da parte interna do Site Institucional da APROPENS (ESPAÇO DO ASSOCIADO),
destinada a transparência e publicização de informações relevantes, restritas aos sócios, já com toda a
Prestação de Contas do ano de 2017, Atas Relevantes, e, agora, este Relatório;
2. Efetivação da Entrega dos Calendários da APROPENS, relativos ao ano de 2018;
3. Participação Sistemática em reuniões, no funcionamento e na organização, do Comitê Gestor de
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4. Defesa, com auxílio da Defensoria Pública, em ação movida pelo AMAPERGS-Sindicato contra esta
Associação, por todo o ano de 2017, em que alegava a autora, à época, a APROPENS não ter, em
síntese, legitimidade para representar amplamente a Categoria dos TSPs. O processo é o de n.
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Segurança e Saúde no Serviço Penitenciário (COGE), durante todo o ano de 2017;
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1.17.0044859-6, da Comarca de Porto Alegre/RS. O andamento do mesmo pode ser acessado online,
no Site do Tribunal de Justiça do estado do RS. Em 15/12, em primeira instância, fora julgado
improcedente, devendo, até o presente momento, a autora arcar também com as custas processuais.
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Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2018.
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