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Indica à Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS
a necessidade de alterar a Portaria nO
702/2017/GAB/SEJUS.

o Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do Art. 188 do Regimento
Interno, indica à Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS a necessidade de alterar a Portaria nO
702/2017/GAB/SEJUS, afim de permitir que servidores plantonistas possam compensar
eventuais atrasos no fim do expediente, sem prejuízo da adoção de medidas necessárias
para se coibir os atrasos reiterados.

Plenário das deliberações, 09 de maio de 2017.

~~DOSINGEP~~
Deputado Estadual ~PV

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares,
Esta indicação visa atender reivindicação de suma importância dos Agentes

Penitenciários e Sócio Educadores, intermediado pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários e
Sócios Educadores de Rondônia - SINGEPERON.

O Art. 1° da mencionada portaria assim dispõe:

"Art. 1°. O chefe imediato dos setores da sede desta Secretaria e os
Diretores Administrativos nas suas respectivas unidades prisionais ou
socioeducativas, serão responsáveis pela fiscalização do registro de
frequência diária dos servidores desta Secretaria de Estado de Justiça e
suas unidades, conforme segue: (...)
V - a ós 30 trinta minutos a dire ão administrativa da res'''''''''-''''''
unidade deverá atestar o atraso através de nota e o
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administração pública, considerando a natureza dos serviços prestados nas
unidades prisionais e socioeducativas, o que deverá ser atestado pela
direção administrativa da unidade, com dados que demonstrem o grave
prejuízo;
VI - ª-ºª...§!lrv:!9..ºr.~.!LgY.~...tr~t~ªlha.mJJ.º__exQedtf}.!1teadmi!!is~r..~ivoJ,ª-P"Q§
30 (trinta) minutos de atraso, a chefia imediata deverá atestar. através
de nota e o servidor deverá compensar o atraso no mesmo dia de
expediente nronorcional aos minutos de atraso, considerando jornada
de 6 (horas) corrida para àqueles que prestam serviços em locais que
possam suportar tal jornada;"

A portaria ainda trata da fiscalização e de possível favorecimento, vejamos:

"Art. 1°, X - A fiscalização será exercida com igualdade para todos os
servidores, sem distinção, ressalvados os Assessores Especiais e Chefes
de Núcleo.
Art. 6°. Qualquer indício de favorecimento, irregularidade ou fraude quanto
ao cumprimento da quantidade as normas estabelecidas nesta portaria,
ensejará abertura de Processo de Sindicância, podendo ainda, ser
instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar, sujeitando-se o infrator
às penalidades estabelecidas na legislação vigente."

Sendo assim, há uma diferenciação clara entre os servidores da função
administrativa e os plantonistas, pois ao abordar o atraso dos agentes penitenciários e
socioeducadores, após 30 (trinta) minutos eles não poderão trabalhar, e em razão disso,
deverão retornar para casa, constando falta na sua folha de frequência.

Já quanto ao atraso dos servidores administrativos, poderão exercer suas
funções normalmente, compensando no final do expediente.

Ora, evidente o tratamento desigual dado pela Portaria 702 da SEJUS-RO,
completamente irracional e desproporcional que servidores subordinados a mesma
Secretaria tenham tratamento tão diferenciados para um mesmo fato.

Dessa forma seria isonômico e 'usto se fosse a licado aos
enitenciários e socioeducadores a re ra do inciso VI do Art. 1° ou e"

pudessem compensar o atraso mioytQ§rfllQfimAc&9i@.IJ)§,di~
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Essa proibição do trabalho do plantonista prejudica o andamento do serviço

nas unidades, deixando-as ainda mais vulneráveis e suscetíveis a rebeliões, agravando
ainda mais a situação de defasagem de servidores do sistema prisional.

Observa-se assim que a Portaria não está de acordo com a realidade do
sistema prisional.

É importante mencionar que está sendo aberto um precedente
extremamente perigoso para os agentes e socioeducadores, pois são muitas vezes
perseguidos por seus superiores, podendo assim, sofrer represálias sem que houvessem
efetivamente dado causa.

Essa imposição exclusiva para os servídorea . penitenciários e
socioeducadores plantonistas fere claramente o pnncipro da isonomia, da
proporcionalidade e da razoabilidade, que são pilares de um Estado Democrático de
Direito.

O princípio da Isonomia estabelece que todos têm o direito de receber da
Administração o mesmo tratamento, se iguais, e no caso, todos são servidores públicos.

A diferenciação no cumprimento da jornada de trabalho não pode ser
argumento para que haja tamanha diferença, sob pena de violação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

O princípio da Proporcionalidade tem por finalidade precípua equilibrar os
direitos individuais e as necessidades da sociedade, visando avaliar a adequação e a
necessidade de certa medida, bem como, se outras menos gravosas aos interesses
sociais não poderiam ser praticadas em substituição àquela empreendida pelo Poder
Público.

Estabelece que as medidas adotadas pelo Poder Público devem ser
proporcionais entre a causa e efeito, não havendo que se adotar medidas extremas
desnecessariamente e sem justificativa plausível.

Já o princípio da Razoabilidade, também chamado de princípio da proibição
de excesso, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar
restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesões
aos direitos fundamentais.

Assim, não restam dúvidas de que a portaria atenta contra os p. .
constitucionais da isonornia, razoabilidade e proporcionalidade, sendo c
interesse público e, portanto, merecendo revisão.

Pelo exposto, peço o q~~~~~tPSlJ~~ipªf@i~,ªQ~)(
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