
CT-SENGE-PR no 025/2021 Curitiba, 18 de outubro de 2021.

SENEE-PR

Excelentíssimo Senhor Diretor Presidente do Instituto de Desenvolvimento

Rural do Paraná - IAPAR -EMATER,

Natalino Avance de Souza

Assunto: Programa de Demissão Voluntána• -Portaria n o 173/2021

Prezado,

O SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ - SENGE/PR, entidade

sindical de representação de primeiro grau, no exercício de suas atribuições enquanto órgão de

representação da categoria dos engenheiros, nos termos do inciso III do art. 8 0 da Constituição da

República, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, expor e requerer o que segue.

Preliminarmente, salientamos que o Sindicato dos Engenheiros — SENGE-PR, ao longo de

seus mais de 85 anos, é uma Entidade que sempre contribuiu para o processo de construção da

empresa que é o IDR/Emater. Além de representar uma das classes responsáveis pelo

desenvolvimento do IDR e do Estado do Paraná, teve participação direta e ativa, através de seus

Diretores, em processos de negociação e fóruns correlatos à área de atuação da Emater, sempre em

defesa desta importante empresa.

Nossa preocupação, como Diretores desta Entidade e também como servidores do IDR, é e

sempre será a manutenção da empresa de forma perene e sustentável, fomentando atividades

agropecuárias com qualidade e lucrativas, trazendo bem-estar para a sociedade paranaense e

defendendo o património público deste Estado.

Em atenção ao Programa de Demissão Voluntária do IDR — PR, instituído por meio da

Portaria de no 173/2021, embora entendamos as necessidades que motivam este Instituto a adotá-lo

e, inicialmente não tenhamos óbice à adoçáo e execução de um programa de demissão voluntária,

cabe-nos informar e alertar para o teor de uma das cláusulas. Trata-se do Art. 50, que nesta edição do
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PDV passou a induir uma condição de adesão inédita e nunca pactuada entre

servidores e Instituto. Regramento inserido unilateralmente, sem aval ou

negoea#o dos servidores e que viola os direitos destes, bem como fere

gravemente os preceitos da livre negociação coletiva e da representação sindical. SENGE-PR

Preocupa-nos que a inserção deste artigo possa causar um estreitamento nos

canais negociais e que possa trazer consequências jurídicas ao Instituto, aumentando ainda mais o

uso de alternativas judiciais em detrimento ao diálogo direto e franco.

Isto exposto, solicitamos a este Instituto que reconsidere o Art. 50. do Regulamento do PDV, o

qual transcrevemos:

Art. 50 A adesão e rescisão contratual por este Programa de Demissão Voluntária,

implicará em plena, qeral e irrestrita quitação de todas as verbas decorrentes

do Contrato de Trabalho a ser extinto inclusive de eventual crédito discutido

ou reconhecido em rocessos trabalhistas em andamento mesmo com

decisão passada em iulqado, não tendo o aderente nada mais a reclamar ou

pleitear com base no contrato.

Parágrafo único. Na hipótese do aderente ao PDV/2021 , ser autor de acão iudicial

em curso ou substituído processualmente, a eficácia do presente aiuste e o

início do paqamento da indenizacão, ficam condicionados à homoloqacão pela

Justica do Trabalho, com a quitação do crédito deferido nos processos judiciais, ou

em sessão perante o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Disputas do

Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região (CEJUS-TRT9). (grifo não consta no

texto original)

Afere-se, pela redação da cláusula, que a quitação geral do contrato de trabalho daqueles

trabalhadores que aderirem ao PDV alcançará não apenas créditos eventuais e futuros (mediante a

vedação de ingresso com nova demanda judicial), mas também créditos de açóes já em trâmite, sejam

elas individuais ou coletivas, independentemente do andamento processual destas.

Desta forma, no intuito de resguardar o direito dos engenheiros, solicita-se ao IDR-PR que

retire o Art. 50. do Regulamento do Programa de Demissão Voluntária.

Caso esta Diretoria entenda não ser cabível a retirada integral da norma em destaque,

requeremos sua retificaçáo nos moldes já utilizados em edições anteriores do programa de demissão

voluntária, para que a quitação geral e irrestrita atinja somente açóes judiciais futuras, ou seja, não
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alcançando as açóes já em trâmite e, principalmente, transitadas em julgado com a

respectiva liberação do crédito devido.

Certo da compreensão de V.Sa. e da urgência na resposta, em virtude do SENEE-PR
exíguo prazo para adesão ao plano, solicitamos posicionamento deste Instituto até

quinta-feira próxima, dia 21 de outubro.

Gostaríamos de colocar todos os nossos esforços à disposição para construir o cenário mais

favorável ao Instituto, aos seus servidores e à sociedade. Conte conosco para buscarmos as melhores

condições para este programa de demissão voluntária, de forma a atingir tanto os objetivos de curto

quanto os de longo prazo.

Atenciosamente,

Eng.0 Eletric. Jos Grassmann

re r-Pr iden
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