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PARECER JURÍDICO 03/2018 

 

 

Interessada: APROPENS - Associação dos Profissionais Penitenciários de Nível 

Superior do Rio Grande do Sul. 

 

Assunto: DECRETO Nº 54.296/18 - Regulamento de Promoções dos integrantes do 

Quadro Especial de Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

I – Da Metodologia 

Análise do teor do Decreto nº 54.296/18, LC nº 10.098/94, 

LC n° 13.259/09 e CFB/88.  

 

 

II – Do objeto  

Estudo objetivando a análise dos critérios e a isonomia 

nas Promoções dos integrantes do Quadro Especial de Servidores Penitenciários do 

RS. 

Isto porque, em decorrência das circunstancias que 

envolvem os TSPs, a categoria constata falta de clareza nos critérios bem como 

desigualdade nas promoções dos servidores.  

 

 

III – Da Análise 

 

Da Legislação Aplicável 

 

A Lei Complementar nº 10.098/94 dispõe sobre o 

Estatuto e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio 

Grande do Sul e estabelece que: 
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“Art. 36 - As promoções de grau a grau, nos cargos organizados em 

carreira, obedecerão aos critérios de merecimento e antigüidade, 

alternadamente, na forma da lei, que deverá assegurar critérios 

objetivos na avaliação do merecimento. Grifei 

 

Art. 37 - Somente poderá concorrer à promoção o servidor que: 

I - preencher os requisitos estabelecidos em lei; 

II - não tiver sido punido nos últimos 12 (doze) meses com pena de 

suspensão, convertida, ou não, em multa.(...)” 

 

A Lei Complementar 13.259/09 estabelece que: 

 

“(...) Art. 15 - As promoções dos servidores penitenciários consistem 

na passagem de um grau para o imediatamente superior àquele a 

que pertence, nas respectivas categorias funcionais e realizadas nas 

modalidades de merecimento e antiguidade, alternadamente, e 

nos casos previstos das promoções extraordinárias, da Lei 

Complementar nº 11.000, de 18 de agosto de 1997.  

 

Art. 17 - Os percentuais para as promoções serão de 50% (cinquenta 

por cento) por merecimento e de 50% (cinquenta por cento) por 

antiguidade.  

 

Art. 18 - Todos os servidores concorrerão às promoções na 

respectiva categoria funcional na modalidade de merecimento e 

considerar-se-á apto o servidor que satisfizer as condições que 

seguem: Grifei 

I - avaliação satisfatória do desempenho funcional;  

II - ter concluído o estágio probatório e o interstício do respectivo 

grau;  

III - não ter sofrido qualquer tipo de punição disciplinar nos últimos 

doze meses; e  

IV - outras condições de merecimento, a serem definidas em 

regulamento. Grifei 

 

Parágrafo único - A Avaliação de Desempenho Funcional constitui 

requisito básico e indispensável para promoção e tem por finalidade 
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identificar e mensurar o desempenho e o potencial dos servidores 

penitenciários.  

 

Art. 19 - A promoção na modalidade de antiguidade caberá ao 

servidor penitenciário que contar mais tempo de efetivo exercício no 

grau, na respectiva categoria funcional e no cumprimento dos 

requisitos a serem definidos por regulamento. 

(...)”. 

 

Ainda, o Decreto Estadual nº. 54.296/18, refere que: 

 

“(...) Art. 2º As promoções dos servidores penitenciários consistem na 

passagem de um grau para o imediatamente superior àquele a que 

pertence, nas respectivas categorias funcionais e realizadas nas 

modalidades de merecimento e de antiguidade, alternadamente, e 

nos casos previstos nas promoções extraordinárias, da Lei 

Complementar nº 11.000, de 18 de agosto de 1997.  

 

Art. 4º As promoções ocorrerão duas vezes por ano, uma no primeiro 

e outra no segundo semestre, excetuados os casos de promoções 

extraordinárias, que poderão ocorrer a qualquer tempo, conforme 

legislação específica.  

 

Art. 5º, Parágrafo único. O processo de promoções consistirá na 

seleção do servidor melhor classificado na lista de merecimento e, a 

seguir, do melhor classificado na lista de antiguidade e, assim, 

alternadamente até o preenchimento do número de vagas 

disponíveis.  
 

Art. 6º Para efetivar as promoções serão computadas as 

classificações relativas a dois períodos anuais, uma relativa ao 

primeiro semestre, tomando por base o período de 1º de julho a 31 de 

dezembro do ano anterior, com publicação final em abril, e outra 

relativa ao segundo semestre, tomando por base o período de 1º de 

janeiro a 30 de junho do ano vigente, com publicação final em 

outubro. 

Art. 8º Cabe à Divisão de Recursos Humanos elaborar as listas 

preliminares de antiguidade, as quais serão separadas por grau, em 

cada uma das categorias funcionais. 
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Art. 9º Nas listas de antiguidade constará o nome do servidor em 

ordem decrescente, considerando o tempo de exercício no grau, o 

tempo de serviço na Superintendência dos Serviços Penitenciários e 

o tempo de efetivo serviço.  

§ 1º O tempo de exercício no grau é o período de efetividade no atual 

grau em que se encontra o servidor, dentro da respectiva categoria 

funcional;  

§ 2º Tempo de serviço na Superintendência dos Serviços 

Penitenciários será todo o período de efetividade exclusivamente 

como servidor da SUSEPE.  

§ 3º Tempo de efetivo serviço será aquele desempenhado no âmbito 

da Secretaria da Segurança Pública ou em atividade de Segurança 

Pública em outros órgãos ou entes federativos, incluídas as férias e 

as licenças, à exceção da licença para tratar de interesses 

particulares, incluídos os períodos de cedência ou de colocação à 

disposição de órgãos não pertencentes à Superintendência dos 

Serviços Penitenciários, desde que considerada como atividade de 

Segurança Pública, tais como a atuação nas áreas de justiça e de 

cidadania, de preservação da ordem pública, de persecução criminal, 

de segurança institucional, de prevenção à violência, de 

administração prisional, de programas socioeducativos e de inclusão 

social. 

 

Art. 11. A Divisão de Recursos Humanos publicará as listas 

preliminares de antiguidade até a data de 28 de fevereiro de cada 

ano, para as promoções a serem concedidas no primeiro semestre e, 

até 31 de agosto, para o segundo semestre, enviando para 

homologação do Superintendente dos Serviços Penitenciários, que as 

divulgará, esgotado o prazo e resolvidos os recursos. 

 

Art. 13. As listas de merecimento serão elaboradas pela Divisão de 

Recursos Humanos, observada a pontuação de cada servidor, obtida 

por meio da apuração estabelecida nos Anexos II, III e VI deste 

Decreto, computadas conforme as informações recebidas dos 

superiores hierárquicos e da documentação apresentada 

voluntariamente pelo servidor. 
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Art. 16. A pontuação para promoção por merecimento será composta 

por:  

I - Avaliação de Desempenho Funcional – conforme Anexo II deste 

Decreto;  

II - Avaliação de Histórico e Desenvolvimento do Servidor – conforme 

Anexo III deste Decreto; e  

III - Avaliação Excepcional de Desempenho – conforme Anexo IV 

deste Decreto.  

Parágrafo único. O resultado da ordem de classificação por 

merecimento observará o somatório dos pontos obtidos pelo servidor 

em todos os anexos acima mencionados. 
 

Art. 18. A documentação apresentada pelo servidor será valorada 

pela Divisão de Recursos Humanos, conforme critérios de pontuação 

dispostos no Anexo III deste Decreto.  

§ 1° Serão consideradas para fins de pontuação as certificações de 

qualificação profissional a que se refere o Anexo III deste Decreto, 

somente concluídas até o dia 31 de dezembro do ano anterior, para a 

apuração no primeiro semestre de cada ano, e até o dia 30 de junho 

do ano vigente, para apuração no segundo semestre.  

§ 2° As pontuações referentes aos Anexos III e VI deste Decreto, 

quando lançadas e não utilizadas em razão dos servidores estarem 

impedidos, conforme disposto no art. 12 deste Decreto, somente 

poderão ser valoradas na promoção por merecimento após o término 

do impedimento. 

§ 3º A pontuação que exceder o limite máximo estabelecido em cada 

item, conforme o Anexo III deste Decreto, não será computada, sendo 

o excedente extinto.  

 

§ 4º A pontuação a que se referem os itens III, IV, V e VI do Anexo III, 

somente será valorada quando o conteúdo declarado guardar 

correlação com as atribuições do cargo ou função exercida, 

constando descritas a carga horária total e a data da conclusão dos 

cursos. 

 

 § 5º Não serão valoradas as seguintes certificações:  

a) cursos de graduação, de especialização, de mestrado e de 

doutorado não reconhecidos pelo MEC;  
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b) graduação em nível superior que se constitua em exigência ou 

requisito legal para ingressar no cargo;  

c) curso preparatório para concurso;  

d) atuação como docente, exceto quando for na Escola do Serviço 

Penitenciário ou em instituição de ensino superior reconhecida pelo 

MEC; e  

e) eventos repetidos que contenham nomes e/ou conteúdos iguais 

aos de outros já utilizados em datas anteriores.  

 

§ 6º Os servidores que pretenderem o reconhecimento de pontuação 

dos itens III a VI do Anexo III deste Decreto deverão apresentar à 

Divisão de Recursos Humanos os documentos comprobatórios até o 

dia 1º de fevereiro para apuração das promoções referentes ao 

segundo semestre do ano anterior e até 1º de agosto para apuração 

das promoções referentes ao primeiro semestre do ano vigente.  

 

Art. 19. A pontuação obtida na promoção por merecimento será, cada 

uma, computada até a consecução de um processo de promoção, 

quando então não poderá mais ser aproveitada, salvo os casos de 

pontuação obtida pelo servidor e este não tenha sido promovido por 

merecimento.  

 

Art. 20. A Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário deverá 

fornecer à Divisão de Recursos Humanos lista atualizada constando o 

nome dos servidores que estiverem respondendo a processo 

administrativo disciplinar, além de uma relação dos que foram 

punidos disciplinarmente nos últimos doze meses, salvo nos casos de 

advertência, até o dia 1º de fevereiro, para apuração das promoções 

referentes ao primeiro semestre do ano vigente, e até 1º de agosto, 

para apuração das promoções referentes ao segundo semestre do 

ano vigente.  

 

Art. 21. A Divisão de Recursos Humanos publicará as listas 

preliminares de merecimento até a data de 28 de fevereiro de cada 

ano, para as promoções a serem concedidas no primeiro semestre e 

até 31 de agosto, para o segundo semestre, enviando para 

homologação pelo Superintendente dos Serviços Penitenciários, que 

as divulgará, esgotado o prazo e resolvidos os recursos. 
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Art. 27. Os títulos e vantagens já computados e utilizados para 

promoção antes da vigência deste Regulamento não serão 

aproveitados para novas promoções.(...)”. 
 

 

Assim, referente as promoções por merecimento, é 

notável que a Administração Pública preocupou-se quanto a necessidade de 

capacitação de seus servidores reconhecendo e estimulando esforços individuais, os 

quais agreguem conhecimento e valor ao trabalho desenvolvido por estes. 

 

Também, a qualificação para o trabalho está expressa no 

artigo 205 também da CFB/88:  

 

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. 

 
Assim, a educação, o pleno desenvolvimento da pessoa e 

sua qualificação para o trabalho são direitos de todos e dever do Estado. 

 

Dessa maneira, a legislação é clara ao buscar estimular o 

servidor público que se dedica à sua qualificação profissional. 

 

No entanto, em análise ao Decreto 54.296/18, observa-se 

a falta de critérios claros e objetivos a serem cumpridos pelos servidores, pois a 

subjetividade caracteriza-se pela sua variação, ou seja, de acordo com o julgamento 

de cada ser individualmente, assim cada indivíduo pode interpretar da sua maneira, 

o que não é admissível tratando-se de administração pública, como por exemplo, a 

pontuação do Item VII do Anexo III – Avaliação de histórico e desenvolvimento do 

servidor: 

“(...) ITEM VII - ATOS DE LOUVOR OU ELOGIO COM PUBLICAÇÃO 

NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (Máximo 08) 

- 05 Publicação de Ato de Louvor  

- 03 Publicação de Ato de Elogio(...)”.  
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Quanto as promoções por antiguidade os artigos do 

Decreto podem ensejar dupla interpretação, possibilitando decisões conflitantes em 

casos semelhantes, prejudicando a classificação dos servidores. 

 

Embora os percentuais para as promoções sejam de 50% 

(cinquenta por cento) por merecimento e de 50% (cinquenta por cento) por 

antiguidade, referente a contagem de tempo, não haverá isonomia entre homens e 

mulher caso seja mantido a consideração do tempo de serviço militar aos homens. 

 

Assim, sugere-se buscar junto a instituição, inicialmente 

via processo administrativo, junto ao Setor DRH, uma nova análise, com sugestões 

alternativas, tanto sobre critérios claros e objetivos para promoções por 

merecimento, quanto a contagem de tempo de serviço entre homens e mulheres, no 

caso de promoções por antiguidade. 

 

 

Da Administração Pública e os Princípios Constitucionais 

 

A constitucionalização do Direito Administrativo remete 

para a supremacia da Constituição Federal e a efetividade em relação aos atos 

praticados pela Administração Pública.  

 

A lei constitucional não é apenas uma simples lei incluída 

em nosso sistema jurídico, mas verdadeira ordenação normativa fundamental.  E, a 

partir dos artigos 1º e 3º, CFB/88, o exercício da competência administrativa funda-

se na unidade dos princípios constitucionais para materializar o conjunto de 

indicações democraticamente construídas.  

 

Por isso que Juarez Freitas afirma: “ já é passada a hora de 

princípios e direitos fundamentais assumirem maiúsculo papel no controle substancial das 

relações administrativas.”1 

                                                           
1 O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 5ªed. São Paulo: Malheiros, 
2013, p. 20. 
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Ainda, nos termos do artigo 37, “caput”, CFB/88 - princípio 

da legalidade, a Administração Pública, submete-se sim à legalidade, compreendida 

no horizonte de sentido dos demais princípios e regras da Constituição, mantendo a 

integridade e coerência no exercício das competências administrativas: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (...)”.Grifei 

 

Logo, a Administração Pública deve obediência ao 

referido princípio, ou seja, somente pode fazer o que a lei autoriza.  

 

Importante ressaltar que, todos os atos e disposições da 

Administração Pública submetem-se ao Direito, sendo que a desconformidade 

configura violação do ordenamento jurídico.  

 

Atualmente, a fim de reduzir práticas arbitrárias da 

Administração Pública é adotado um controle de juridicidade qualificado, em relação 

ao exercício das competências administrativas.  

 

Ainda, relativamente ao controle jurisdicional, a 

interpretação do conjunto de regras e princípios da Administração Pública é adotado 

pelo próprio Supremo Tribunal Federal – STF, conforme explicitado no julgamento 

do Ag. Reg. em MS nº 26.849-DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.04.2014:  

 

“A rigor, nos últimos anos viu-se emergir no pensamento jurídico 

nacional o princípio constitucional da juridicidade, que repudia 

pretensas diferenças estruturais entre atos de poder, pugnando pela 

sua categorização segundo os diferentes graus de vinculação ao 

direito, definidos não apenas à luz do relato normativo incidente na 

hipótese, senão também a partir das capacidades institucionais dos 

agentes públicos envolvidos.” 
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Desse modo, a Administração deverá pautar sua análise e 

critérios com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 

impessoalidade, ou seja, de modo que a aplicação da lei seja congruente com os 

exatos fins por ela visados. 

 

Pautando-se nessas regras principiológicas de conduta 

não haverá qualquer prejuízo aos servidores, tampouco à própria Administração. 

 

V – Da Conclusão 

 

Diante do quadro apresentado, pode-se afirmar que a 

utilização de critérios objetivos é necessária para uma classificação justa tratando-se 

de promoção por merecimento, bem como a consideração de períodos averbados, 

prestado efetivamente no âmbito da Segurança Pública, tratando-se de promoção 

por antiguidade, já que estão adstritos à expressa previsão legal, sendo que a 

continuidade na utilização de critérios subjetivos traz grave prejuízo para a 

classificação de promoção por merecimento e a não consideração geral de alguns 

serviços efetivos, além da consideração do período de serviço militar aos homens 

traz grave prejuízo na classificação por antiguidade. 

 

Assim, entendemos, oportuno tratar o assunto de forma 

transparente, logo, recomenda-se à APROPENS, a fim de minimizar riscos, que 

atente para as orientações trazidas no teor do presente parecer, uma vez que o 

assunto analisado trata-se de matéria importante para a categoria. 

 

Porto Alegre, 25 de março de 2019. 

 

 

Simone Gonçalves 
OAB/RS nº 74.437 


