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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO

   Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública

 

7019883-55.2019.8.22.0001   Procedimento Comum Cível

POLO ATIVO

AUTOR: SINDICATO DOS AGENTES PENITENCIARIOS DE RONDONIA, RUA RAIMUNDO
CANTUÁRIA 6617, - DE 6517 A 6805 - LADO ÍMPAR TIRADENTES - 76824-571 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA 

ADVOGADO DO AUTOR: LAYANNA MABIA MAURICIO OAB nº RO3856 

POLO PASSIVO

RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 

ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

SENTENÇA

 

Vistos, etc. 

SINDICATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA -

SINGEPERON promove Ação Ordinária contra o Estado de Rondônia a fim de obter provimento jurisdicional que condene o

requerido a substituir os atuais coordenadores, gerentes e diretores das unidades prisionais que não preencham os requisitos

do art. 75 da Lei de Execuções Penais - LEP.

O art. 75 da LEP exige daquele que ocupará o cargo: o diploma de nível superior em direito, psicologia, ciências

sociais, pedagogia ou serviços sociais; a experiência administrativa na área; a idoneidade moral; e a reconhecida aptidão para

o desempenho da função.

Assim, o autor entende que os diretores que não preencham tais requisitos devem ser substituídos por pessoas que o

preencham, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Houve diferimento da análise do pedido de tutela provisória (id. 27236329).

O Estado de Rondônia se manifestou no id. 27814973, argumentando que o dispositivo da LEP vincula apenas a

União e não serve para disciplinar o acesso ao cargo no âmbito estadual. Assim, o acesso ao cargo público de Diretor de

Estabelecimento Prisional é matéria a ser disciplinada no âmbito estadual e é de iniciativa do chefe do Executivo.
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O pedido de liminar foi novamente analisado, concluindo-se pelo seu indeferimento (id. 28265471).

Contestação do Estado de Rondônia no id. 29765866.

Réplica à contestação no id. 30829932.

Decisão saneadora no id. 31978444.

Não houve produção de outras provas.

É o relato. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que a matéria tratada prescinde de instrução probatória (art. 355, I

do CPC).

O objeto da demanda é verificar se o art. 75 da LEP é aplicável no âmbito estadual ou somente no âmbito federal.

Transcrevo o dispositivo:

Art. 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos:

I - ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou

Pedagogia, ou Serviços Sociais;

II - possuir experiência administrativa na área;

III - ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função.

Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades, e dedicará tempo

integral à sua função.

O autor afirma que realizou um levantamento dos ocupantes dos cargos de direção das unidades prisionais do Estado

de Rondônia e constatou que o art. 75 acima transcrito não vem sido obedecido, uma vez que há muitos diretores sem curso

superior ou com curso superior incompatível com o exigido.

O Estado de Rondônia, por sua vez, assevera que o dispositivo legal não é aplicável no âmbito estadual, pois

extrapola a competência da União para legislar sobre direito penitenciário.

A Constituição Federal define que a competência legislativa sobre direito penitenciário é concorrente à União, Estados

e Distrito Federal. Por sua vez, o §1º estabelece que à União competirá legislar sobre normas gerais, cabendo aos Estados as

especificidades da matéria:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas

gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar

dos Estados.

 

No âmbito do Estado de Rondônia, as nomeações em Cargos de Direção Superior e Funções Gratificadas vinculadas

ao Sistema Penitenciário do Estado de Rondônia estão disciplinadas na Lei Complementar n. 1008/2018, que não exige

diploma em nível superior para o provimento desses cargos. A única exigência estabelecida pela Lei estadual é no sentido de
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que esses cargos são privativos de servidor agente penitenciário de carreira estável, exigência que, por exemplo, não consta

na Lei de Execução Penal:

LEI COMPLEMENTAR N. 1.008, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

Art. 1º. Os Cargos de Direção Superior e Funções Gratificadas constantes do Anexo I são privativos de

servidor Agente Penitenciários de carreira estável.

Assim, o autor afirma que por ser posterior à LEP, a legislação complementar estadual não poderia contrariá-la.

De fato, o autor possui razão. Embora o Estado de Rondônia afirme que o art. 75 é uma norma específica e aplicável

apenas no âmbito federal, entende-se que a intenção do legislador foi estabelecer um critério geral para que todos os entes

federativos o seguissem, no que diz respeito às exigências daquele que será responsável pelas unidades prisionais. 

Realizando um estudo sobre o tema se verificou que o CNJ, após mutirão carcerário feito no Estado do Ceará,

realizou recomendação no sentido de substituir os diretores de unidades prisionais sem formação técnica (fonte:

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/02/6-diretores-de-unidades-prisionais-do-ce-nao-tem-formacao-exigida-diz-cnj.html e

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/Relat%C3%B3rio_Ceara_2013.pdf ). Transcrevo trecho do relatório

disponibilizado pelo CNJ:

6.1.4.4. A falta de capacitação dos diretores dos estabelecimentos.

Exige a lei de execução penal, em seu artigo 75, I, dentre outros requisitos, que o diretor de

estabelecimento penal seja portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais,

ou Pedagogia, ou Serviços Sociais. Constatou-se nas inspeções realizadas no polo de Fortaleza, que em

algumas das unidades prisionais inspecionadas, este dispositivo legal é desrespeitado. Faz-se a listagem das

unidades prisionais que não atendem este preceito legal:

- Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Penitenciário Luciano Andrade Lima (CPPL 1), em

que o Diretor é graduado em Matemática;

- Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, em que a Diretora é acadêmica de

Direito;

- Cadeia Pública de Sobral Moacir Sobreira, em que o Diretor é graduado em Letras e Teologia;

- Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto – CPPL II -, em que o Diretor é

graduado em Segurança Pública;

- Casa de Privação Provisória de Liberdade Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros

Leal. – CPPL Caucaia -, em que o Diretor é acadêmico de Direito;

- Cadeia Pública de Tianguá, em que o Diretor tem ensino médio.

Desta forma, cumprirá a Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) afastar a apontada ilegalidade,

substituindo os diretores que não possuem a capacidade técnica exigida, por outros que preencham este

requisito legal.

Analisando os documentos que instruem a inicial, se verifica que as unidades prisionais de Rondônia possuem o

mesmo problema, por exemplo (id. 27207253 p. 21):

- Presidio Semiaberto de Ji-Paraná : SUPERIOR EM TECNÓLOGO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

- PRESIDIO FEMININO DE JARU : ENGENHARIA CIVIL CURSANDO

- CASA DE DETENÇÃO DE OURO PRETO DO OESTE : CURSANDO ADMINISTRAÇÃO
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- Casa de Detenção de São Miguel do Guaporé : Ensino Médio

- PENITENCIÁRIA REGIONAL AGENOR MARTINS DE CARVALHO : CURSANDO 9º PERÍODO DE

DIREITO PELA SÃO LUCAS.

Assim, o próprio CNJ possui o entendimento de que o art. 75 da LEP deve ser observado pelas Unidades Prisionais,

não se tratando de matéria de competência estadual e nem de norma geral, como defende o Estado de Rondônia.

É de se dizer que outros Tribunais têm afastado Diretores (a exemplo do TJRJ:

https://oglobo.globo.com/rio/vara-de-execucoes-penais-afasta-mais-cinco-diretores-de-presidios-no-rio-19757999)) que não

preenchem os requisitos da legislação federal, e que a legislação estadual que confronta com o artigo 75 já foi declarada

inconstitucional por outros Tribunais, como é o caso do TJRS, cuja ementa colaciono:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 9228/91. INFRINGÊNCIA AO

DISPOSTO NO ARTIGO 24, i, parágrafos 1º e 4º da Constituição da República.

Conquanto a CRFB atribua competência concorrente à União e aos Estados em matéria penitenciária

(art. 24, I), existindo lei federal que disponha sobre normas gerais, a lei estadual lhe deve observância (§ 1º, 2º e

3º).

A Lei Federal n. 7.210/84 (LEP) dispõe que o Diretor de Estabelecimento deve ser portador de diploma

de nível superior em Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Pedagogia ou Serviços Sociais, o que se constitui em

uma norma de natureza geral.

A Lei Estadual n. 9.228/91, na parte em que dispõe sobre os requisitos para o exercício de funções nos

estabelecimentos prisionais, em relação à função de Diretor de Estabelecimento Penal, admitindo o seu

exercício por servidor de nível médio que não detenha os requisitos constantes do art. 75 da LEP, infringe a

regra de competência constitucional.

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE. UNÂNIME. (n.º

70059431940. TJRS. RELATORA: DESEMBARGADORA DENISE OLIVEIRA CEZAR. Julgamento: 27/10/2014)

 

No caso, se observa que a norma apontada viola o que prevê a Lei de Execução Penal, que disciplina matéria relativa

ao direito penitenciário, como acima exposto.

Assim, a irregularidade deverá ser adequada pelo Estado de Rondônia.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que o requerido substitua todos os

Diretores das Unidades Prisionais do Estado que não preencham os requisitos exigidos pelo art. 75 da Lei de Execuções

Penais, no prazo de 90 dias.

Custas de lei. Honorários pela parte sucumbente, a qual arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Sentença não sujeita à remessa necessária. Oportunamente arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

 

Porto Velho ,   .23 de janeiro de 2020

Inês Moreira da Costa 
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