
CT-SENGE-PR N° 03/2022                 Curitiba, 03 de fevereiro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Administração e Previdência 

MARCEL HENRIQUE MICHELETTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Assunto: Progressões Funcionais.

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° da Constituição da

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

segue.

Chegou ao conhecimento do Sindicato oficiante que, no âmbito do Instituto de Desenvolvimento

Rural  do  Paraná  –  IAPAR-EMATER,  em  novembro  de  2021,  houve  a  implementação  de

progressões e promoções funcionais devidas aos servidores, em especial – e especificamente

para fins de consulta através do presente Ofício – progressões relativas a aprovação dos

servidores em estágio probatório, nos termos do disposto no inciso I, do parágrafo único do art.

15  da Lei  Estadual  n°  17.451/2012 (que trata  da  carreira  do  extinto  Instituto  Paranaense de

Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER), in verbis:

Art.  15.  Progressão  é  a  mudança  para  a  referência  de  subsídio  imediatamente
subsequente, atendidos os requisitos estabelecidos.
Parágrafo único. A progressão será concedida:
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I  –  para  a  Referência  2  da  classe  de  ingresso  quando  aprovado  no  estágio
probatório; (grifamos)

A referida progressão foi  paga aos servidores nos meses de novembro e dezembro de 2021,

tendo sido, contudo,  suprimida ao final do ano de 2021, e  na folha de janeiro de 2022,  os

valores pagos nos meses anteriores foram descontados dos servidores, o que, prima facie,

acarretaria  possível  violação  ao  disposto  no  inciso  XV do  art.  37  da  Constituição  Federal  –

replicado  pelo  inciso  II  do  art.  34  da  Constituição  do  Estado  do  Paraná  –  que  veda,

expressamente, a redução do salário e dos vencimentos no serviço público.

Para além disso,  no final  do ano de 2021 fora amplamente divulgada a proposta para a Lei

Orçamentária Anual (LOA) de 2022, em que estaria previsto o pagamento das progressões e

promoções  funcionais  pendentes  de  implementação,  em  razão  da  pandemia  do  novo

coronavírus e das limitações impostas de caráter orçamentário no âmbito do Estado do Paraná.

Considerando que a proposta foi aprovada com a disponibilização de orçamento específico para a

implementação dos avanços funcionais no âmbito do serviço público, e considerando a situação

específica  narrada  acima,  o  Sindicato  obreiro  ora  Oficiante,  vem  solicitar  os  seguintes

esclarecimentos, e pugnar pelos seguintes encaminhamentos:

1) Se há previsão para a implementação em folha de pagamento dos avanços funcionais devidos

às carreiras do serviço público estadual, em especial, considerando o âmbito de representação do

Sindicato, das carreiras ocupadas pelos engenheiros contratados do Estado;

2) Se há previsão, mais especificamente, para (re)implementação em folha de pagamento dos

avanços funcionais devidos aos engenheiros contratados pelo Instituto de Desenvolvimento Rural

do Estado do Paraná – IAPAR-EMATER, decorrentes da aprovação em estágio probatório (na

forma do inciso I, do p. único, do art. 15 da Lei Estadual que instituiu o QPEM, transcrito acima);
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3) Se há previsão para a devolução dos descontos realizados em desfavor dos engenheiros na

folha do mês de Janeiro/2022, decorrentes da supressão da progressão concedida em 2021,

considerando  a  expressa  vedação  constitucional  de  redução  dos  vencimentos  percebidos  no

serviço público;

4)  Em  sendo  apontada  previsão  para  o  cumprimento  dos  itens  anteriores,  se  há  previsão,

igualmente, para pagamento dos valores retroativos ao mês de Janeiro/2022, tendo em vista o

alcance temporal da norma que suspendeu a concessão de avanços funcionais. 

Certo da compreensão de V. Sa. e do pronto atendimento à solicitação, cujo prazo se estabelece

em 10  (dez)  dias,  contatos  do  recebimento  deste,  o  Senge-PR coloca-se  à  disposição  para

qualquer esclarecimento adicional necessário.

Atenciosamente, 

Leandro José Grassmann

Diretor-Presidente

SENGE-PR
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