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Assunto: ADMINISTRACAO GERAL
Protocolo: 18.063.967-5

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO PARANÁInteressado:

Solicitação
Anexa proposta  de  redistribuição  de  vagas  no  quadro  dos  agentes

penitenciários apresentada pelo DEPEN, em trâmite na SESP

2
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Ao Excelentíssimo Senhor 
Guto Silva 
Chefe da Casa Civil 
Estado do Paraná 
 
 

O SINDARSPEN – Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná, entidade 

sindical representativa dos direitos e interesses dos Agentes Penitenciários deste Estado, no 

uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente as conferidas pela 

Constituição Federal, artigo 8º, III, vem, diante de Vossa Excelência, expor, para depois 

requerer o que segue: 

Em reunião entre esta Secretaria de Governo e o Sindicato dos Policiais Penais do 

Paraná – Sindarspen, que ocorreu no dia 31/08/2021, foi negociada a possibilidade do 

Governo do Estado de editar decreto de redistribuição de vagas entre as classes da tabela 

salarial do agente penitenciário no QPPE, para fins de pagamento das promoções de cerca 

de 900 agentes penitenciários que aguardam vagas na classe II. 

Com o fim de viabilizar o aprofundamento em tal discussão, encaminhamos em 

anexo um modelo de redistribuição proposto pelo Departamento Penitenciário, juntamente 

com uma proposta de Minuta de Decreto, com o qual estamos de acordo e que faz parte do 

protocolo 17.405.163-1 que tramita nas secretarias de governo. 

Essa forma de redistribuição de vagas irá contemplar todas as promoções atrasadas 

dos agentes penitenciários e garantir as condições para a concretização da vontade do 

governo em quitar essas promoções com os servidores. 

Certo de vossa deferência reitero meus votos de estima e apreço. 

 
RICARDO DE CARVALHO MIRANDA 

Presidente do SINDARSPEN 

Curitiba, 06 de setembro de 2021. 

OFÍCIO Nº 468/2021 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO 

 
Rua Maria Petroski, 3312 - Bairro Bacacheri - Curitiba - PR - Cep 82600-730 

Ofício n.º _____/2021 

Curitiba, 02 de março de 2021. 

A Sua Excelência 

CEL. RÔMULO MARINHO SOARES 

Secretaria de Estado da Segurança Pública 

Curitiba – Paraná 

 

Assunto: Redistribuição de vagas entre as classes do cargo de Agente 

Penitenciário para efeito de promoção por merecimento 

 

  Senhor Secretário, 

 

1. O Departamento Penitenciário (DEPEN) possui em seus quadros 

o Agente Penitenciário, cujo cargo foi criado pela Lei n.º 13.666/2002, sendo 

alterado o quadro por intermédio da Lei n.º 14.230/2003 mediante a criação de 

novas vagas e, posteriormente, houve a redistribuição pelos Decretos n.º 

3.687/2004, 4.385/2005, 5.138/2009 e 9.178/2010, resultando no seguinte 

panorama atual: 

 

 

 

AGENTE PENITENCIÁRIO 

CLASSE  

 

QUANTIDADE 

I 826 

II 826 

III 2479 

TOTAL 4.131 

 

2. Em consulta ao Grupo Setorial de Recursos Humanos da 

Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP/GRHS) verificou-se o 

seguinte quantitativo de ocupação destas vagas existentes: 

 

 

AGENTE PENITENCIÁRIO 

(Inf. de 02/03/2021 às 

14h18min) 

CLASSE  

 

VAGAS 

I 433 

II 5 

III 945 

TOTAL 1.383 

 

3. Como se verifica há um estrangulamento de vagas na Classe II, 

de modo que muitos servidores se encontram na Classe III e não conseguem 

ser promovidos, embora tenham atingido os requisitos imprescindíveis para 

isto, prejudicando sobremaneira a organização da carreira dos Agentes 

Penitenciários. 
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4. A Secretaria de Administração e Previdencia (Seap) por meio da 

Informação nº 0867/2020-DCSA/SEAP chama atenção pra esse problema e 

alerta que o mesmo deve ser resolvido com a redistribuição das vagas existente 

para o cargo de Agente Penitenciário: 

 

“Cabe ressaltar que o Quadro Próprio do Poder Executivo atende grande 

parte da Administração Direta e Autárquica do Estado do Paraná, 

portanto há servidores em atividade em diversas unidades 

administrativas do Estado e a carreira de Agente Penitenciário é a 

única carreira que apresenta vaga insuficiente para a Promoção 

dos servidores. Aliás, a grande maioria das carreiras do Poder 

Executivo apresentam vagas suficientes para o desenvolvimento 

funcional, salvas raras exceções. A situação do Agente Penitenciário 

é a única que apresenta tal problemática e quem vem se 

prolongando por alguns anos. Assim, está DCSA entende ser 

imprescindível a regularização das vagas entre as classes para 

adequar e regularizar a situação apresentada.” 

 

5. A previsão legal para a redistribuição de vagas por ato do chefe 

do poder executivo está na lei 13.666/2020: 

 

“Art. 29. O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria 

de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, redistribuirá as 

quantidades de cargos vagos nas classes, para fins de promoção.” 

 

6. Neste sentido a Secretaria de Estado e Segurança Pública incluiu 

nas diversas provisões relacionadas aos Recursos Humanos o orçamento para 

o ano de 2021. 

 

7. A promoção é um direito objetivo do servidor assegurado pela lei 

13.666/2002 que depende da existencia de vagas na classe para onde o servidor 

pretende ser promovido, assim, o ato pretendido é o que resulte na 

redistribuição das vagas existentes para o cargo, ou seja, regularização via 

Decreto do chefe do Poder Executivo para sanar um problema identificado por 

varios órgãos de governo. 

 

8. Como as vagas existente atualmente estão distribuidas 

desproporcionalmente à necessidade administrativa, sobretudo pela falta na 
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Classe II e sobra nas Classes I e III, pretende-se com a proposta fazer a 

redistribuição de vagas das Classes I e III para a Classe II, de forma que o 

número de vagas para o cargo permaneça o mesmo, atendendo a demanda 

existente na CLASSE II e, consequentemente, possibilitando um melhor 

aproveitamento da carreira sem que isto acarrete em aumento de despesa em 

relação ao valor total da tabela, haja vista que o aumento dos valores com a 

redistribuição das vagas da Classe III para a Classe II será automaticamente 

compensado pela economia com a redistribuição de vagas da Classe I para a 

Classe II, como será demonstrado mais adiante nas tabelas anexas. 

 

9. No caso em comento, portanto, não há elevação numeral no 

quantitativo de vagas existentes, por isso não se trata de nenhuma 

reestruturação na carreira do agente penitenciário, mas sim, apenas, de um 

redimensionamento das vagas de um mesmo cargo para um melhor 

aproveitamente e garantia de um direito previsto em lei anterior. 

 

10. Logo, denota-se que é factível e necessária a edição de um Decreto 

Governamental para redistribuição de 900 cargos vagos de Agente 

Penitenciário das Classes III e I para a Classe II. 

 

11. Desta forma, propõem-se a edição de um Decreto Governamental 

para o remanejamento de vagas e adequação do atual quadro de Agentes 

Penitenciários nos seguintes termos: 

 

CLASSE QUADRO ATUAL QUADRO PROPOSTO 

I 826 431 

II 826 1.726 

III 2479 1.974 

TOTAL 4.131 4.131 

 

12. Não obstante o remanejamento proposto, verifica-se que o 

quantitativo total de vagas se mantém. Observa-se ainda o movimento de 

vagas das Classes I (395) e III (505) para a Classe II, proporcionando a abertura 

de 900 novas vagas na Classe II, na função de Agente Penitenciário. 

 

13. Registre-se que não se está diante da alteração de estrutura  de 
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carreira1, pois a redistribuição de cargos vagos se dá dentro de um mesmo 

cargo cujas vagas têm finalidade meramente remuneratória. 

 

14. Destaque-se, ainda, que o remanejamento de vagas não 

representa impacto financeiro, o que reputa-se razoável que ocorra da seguinte 

forma: 

 

 

 

AGENTE PENITENCIÁRIO 

CLASSE  

 

QUANTIDADE 

I 431 

II 1.726 

III 1.974 

TOTAL 4.131 

 

15. Observa-se o movimento de 395 vagas da Classe I, mais elevada 

e com maior remuneração, bem como o movimento de 505 vagas da Classe III, 

menos elevada e com menor remuneração, ambos para a Classe II, 

proporcionando a abertura de 900 (novescentas) novas vagas na Classe II, da 

função de Agente Penitenciário. 

 

16. Inclusive,  verifica-se redução do custo do quadro proposto em 

relação ao quadro atual, conforme se verifica nas tabelas anexas, aqui 

simplificadas: 

 

Comparação Custo Mensal* do Quadro Atual x Quadro Proposto 

Cargo/Função Quadro Atual Quadro Proposto 

Agente Penitenciário 39.441.170,68 39.107.771,22 

 

17. Denota-se que após alterado o quadro de distribuição de vagas 

haveria ausência de impacto financeiro para o triênio 2021/2023, com economia 

mensal de R$ 333.399,46 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e 

nove reais e quarenta e seis centavos). 

 

18. Assim, encaminho a Vossa Excelência a minuta de Decreto 

Governamental, visando a redistribuição do quadro de vagas do cargo de 

Agente Penitenciário (QPPE) para que seja possível concretizar a promoção dos 

 
1 Lei Complementar 173/2020. Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 

de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública 

decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...) III - alterar 

estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
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Agentes Penitenciários. 

 

19. A forma de tramitação de processos que contenham minuta de 

Decreto ou de Projetos de Lei está regulamentada no Decreto 11.888/2014, do 

qual destacamos especialmente o inciso III, parágrafo 2° do artigo 2º: 

 

“Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 

poderão encaminhar propostas de Decreto e de Anteprojetos de Lei à 

Chefia do Executivo Estadual desde que observadas as suas respectivas 

áreas de competência e de acordo com o que estabelece este Decreto. (...) 

§ 2º Os processos contendo as propostas deverão ser autuados e 

instruídos com os seguintes documentos: (...) III - parecer jurídico sobre 

a constitucionalidade, legalidade e a regularidade formal do ato proposto, 

elaborado pela assessoria jurídica do Órgão ou Entidade 

proponente, apontando as normas que serão afetadas ou revogadas pela 

proposição.” 

 

20. Está evidenciado no Decreto citado que processos como os da 

redistribuição de vagas precisam ter o parecer jurídico sobre sua legalidade, 

elaborado pela assessoria jurídica do Órgão ou Entidade proponente, tratando-

se de questões relativas ao agente penitenciário, o DEPEN ou SESP. 

 

21. Cabe ressaltar que a própria Secretaria de Estado da 

Administração e da Previdência – SEAP, no Protocolo nº 17.091.461-9, às fls. 76, 

reconheceu que o Quadro Próprio do Poder Executivo atende grande parte da 

Administração Direta e Autárquica do Estado do Paraná, portanto há 

servidores em atividade em diversas unidades administrativas do Estado e a 

carreira de Agente Penitenciário é a única carreira que apresenta vaga 

insuficiente para a Promoção dos servidores. 

 

22. Com a presente proposta haverá o incremento de vagas para a 

Classe II equivalente a 900 vagas e será suficiente para sanar a problemática 

das Promoções, pois segundo o GRHS/SESP são 841 (oitocentos e quarenta e 

um) servidores que já preencheram os requisitos e aguardam vaga na Classe II 

para Promoção.  Contudo, é necessário informar que, em análise à presente 

proposta, o Art.  29 da Lei n.º 13.666/2002 dispõe que: 

 

“Art.  29.  O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria 

de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, redistribuirá as 
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quantidades de cargos vagos nas classes, para fins de promoção.” 

 

23. Assim, imprescindível se torna a apreciação do presente 

protocolo pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – 

SEAP. 

 

24. Consigne-se que a solicitação consiste na redistribuição de 900 

(novecentas) vagas das Classe III (505 vagas) e I (395 vagas) do cargo de Agente 

Penitenciário para a Classe II (505 + 395 = 900) do mesmo cargo. Deste total foi 

calculado o impacto financeiro de  900 (novescentas) promoções que estariam 

na iminência de acontecer caso haja esta movimentação. 

 

25. Nestes termos, remeta-se inicialmente para apreciação e 

deliberação da Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP sobre a 

proposta. 

 

Respeitosamente, 

 

Francisco Caricati 

Diretor do DEPEN 
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DECRETO N.º    
 

 

Dispõe sobre a redistribuição de vagas nas 

classes do cargo de Agente Penitenciário 

do Quadro Próprio do Poder  Executivo - 

QPPE, a que se refere o art. 29 da Lei 

Estadual nº 13.666, de 2002. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere 

o inciso V do art. 87, da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto no art. 29 da Lei 

Estadual nº 13.666, de 5 de julho de 2002, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Ficam redistribuídos, na forma do Anexo que integra este Decreto, 900 

(novecentas) vagas, sendo 505 vagas da Classe III e 395 vagas da Classe I do cargo de 

Agente Penitenciário para a Classe II do mesmo cargo, a que se refere o Anexo I da referida 

Lei. 

 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Curitiba, em    

Carlos Massa Ratinho Júnior 

Governador do Estado 

 

Guto Silva 

Chefe da Casa Civil 
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ANEXO I DO DECRETO 
 

 
 

 
AGENTE PENITENCIÁRIO 

CLASSE QUANTIDADE 

I 431 

II 1.726 

III 1.974 

TOTAL 4.131 
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CASA CIVIL
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL

Protocolo: 18.063.967-5
Assunto: Solicitação

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO PARANÁInteressado:
09/09/2021 11:36Data:

Encaminhe-se  o  presente  expediente  à  Secretaria  de  Estado  da
Segurança Pública - SESP, para conhecimento e providências cabíveis.

FELIPE FLESSAK
Diretor Geral da Casa Civil

DESPACHO
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GABINETE DO SECRETÁRIO

PROTOCOLO Nº   18.063.967-5  

1.  Trata-se  da  proposta  de  redistribuição  de  vagas  entre  as
classes da tabela salarial do agente penitenciário no QPPE, para
fins  de  pagamento  das  promoções  de  cerca  de  900  agentes
penitenciários que aguardam vagas na classe II.

2. Encaminhe-se ao GOFS/SESP, para análise e manifestação.

3. Após, de forma direta, à AT/SESP para os mesmos fins.

Curitiba, 10 de setembro de 2021.

Luciana de Novaes,
Chefe de Gabinete da 

Secretaria de Estado da Segurança Pública,
Delegada de Polícia.

Rua Deputado Mário de Barros, nº 1290 | Centro Cívico | Curitiba/PR | CEP 80.530-280 | 41 3313.1649 | gabinete@sesp.pr.gov.br             w.ww.seguranca.pr.gov.br
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GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL - GOFS 

 
INFORMAÇÃO Nº 01227/2021 - GOFS/OR 
 
Protocolo: 18.063.967-5 
Assunto: Minuta de Decreto dispondo sobre redistribuição de vagas nas classes do cargo 
de Agente Penitenciário do Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE. 
Referência: Ofício nº 468/2021 SINDARSPEN (fls. 03), Ofício Diretor DEPEN (fls. 04 – 
09), Minuta de Decreto e Anexo (fls. 10 e 11), Despacho CASA CIVIL – Centro de Apoio 
Operacional (fls. 12), Despacho GABINETE DO SECRETÁRIO (fls. 13). 
Interessado: Sindicato do Policiais Penais do Paraná. 
Data: 13/09/2021 

Trata-se de proposição visando “(...) sobre a redistribuição de vagas nas classes do 
cargo de Agente Penitenciário do Quadro Próprio do Poder Executivo -  QPPE, a que se 
refere o art. 29 da Lei Estadual nº 13.666, de 2002.” 

De acordo com o artigo 1º da referida Minuta:  
“Art. 1º. Ficam redistribuídos, na forma do Anexo que integra este Decreto, 900 
(novecentas) vagas, sendo 505 vagas da Classe III e 395 vagas da Classe I do 
cargo de Agente Penitenciário para a Classe II do mesmo cargo, a que se refere 
o Anexo I da referida Lei.” 

Nos termos do artigo 4º, incisos I ao VIII do Decreto nº 7.300, de 13/04/2021:  
“ Os expedientes que versem sobre a edição de decretos e de anteprojetos de lei, 
antes de serem encaminhados à deliberação da Chefia do Poder Executivo, 
devem ser instruídos com os seguintes elementos: I - minuta do decreto ou do 
anteprojeto de lei; II - justificativa para a edição do decreto ou do anteprojeto de 
lei; III - parecer de mérito da área técnica competente; IV - manifestação de 
outros órgãos ou entidades, nas hipóteses previstas no § 5º deste artigo; V - 
declaração do ordenador de despesas do órgão ou entidade proponente quanto 
às questões orçamentárias e financeiras; VI - documentos comprobatórios do 
cumprimento dos requisitos constitucionais e legais para a geração de despesa, 
direta e indireta, ou renúncia de receita, quando for o caso; VII - manifestação 
da Secretaria de Estado da Fazenda, quando a proposta gerar despesa, direta e 
indireta, ou renúncia de receita; VIII - manifestação jurídica acerca da 
constitucionalidade e legalidade da proposta. 

Consoante os itens “14” e “17” do Ofício Diretor do DEPEN (fls. 07):  
“Denota-se que após alterado o quadro de distribuição de vagas haveria 
ausência de impacto financeiro para o triênio 2021/2023, com economia mensal 
de R$ 333.399,46 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e  
nove reais e quarenta e seis centavos).” 

Salienta-se que não há impacto orçamentário/financeiro a ser declarado consoante o 
teor do protocolado para estabelecimento de Decreto, podendo os impactos decorrentes 
serem tratados em apartado.  

 
      Subtenente QPM 1-0 Hilário Pires do Prado                            Auilson Lissa 
                         GOFS/OR/SESP                                                  Chefe do GOFS/SESP  
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DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA Nº 01227/2021 

 
Protocolo: 18.063.967-5 
 
A proposição de minuta de Decreto visando sobre a redistribuição de vagas nas classes do cargo de 
Agente Penitenciário do Quadro Próprio do Poder Executivo -  QPPE, a que se refere o art. 29 da 
Lei Estadual nº 13.666, de 2002. 
 
Declaro, na qualidade de ordenador de despesa, que a medida não acarreta aumento de despesa ou 
mesmo renúncia de receita, fazendo-se desnecessária a adoção das medidas descritas nos artigos 14, 
16 e 17 da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Responsabilizo-me pelas informações prestadas, sob pena de prática do crime previsto no art, 299, 
caput e parágrafo único, do Código Penal, e ato de improbidade administrativa, nos termos do art, 
10, incs. IX e XI, da Lei Federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992, sem prejuízo das demais sanções 
penais, administrativas e cíveis cabíveis. 

 
Curitiba, 13 de setembro de 2021. 
 
 
 

João Alfredo Zampieri – Cel. 
                                                              Diretor-Geral da SESP 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORIA TÉCNICA

Protocolo: 18.063.967-5
Assunto: Solicitação

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO PARANÁInteressado:
14/09/2021 14:53Data:

Preliminarmente à manifestação jurídica, sugere-se o encaminhamento
dos autos ao Departamento Penitenciário.

À Assessoria Penitenciária para encaminhamentos.

DESPACHO
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORIA PENITENCIARIA

Protocolo: 18.063.967-5
Assunto: Solicitação

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO PARANÁInteressado:
15/09/2021 10:50Data:

1. Trata-se da proposta de redistribuição de vagas entre as classes da
tabela salarial  do agente penitenciário no QPPE, para fins de pagamento das
promoções de cerca de 900 agentes  penitenciários  que aguardam vagas na
classe II.

II. Encaminha-se à DIREÇÃO/DEPEN, para análise e demais providências.

Atenciosamente,

Diego Piotrowski Machado
Assessor Penitenciário/SESP

DESPACHO
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DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO
COORDENACAO GERAL

Protocolo: 18.063.967-5
Assunto: Solicitação

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO PARANÁInteressado:
21/09/2021 14:39Data:

Por  intermédio  do  Ofício  468/2021,  o  Presidente  do  SINDARSPEN,
corrobora com a iniciativa deste Departamento quanto a forma de redistribuição
de vagas entre as classes da tabela salarial do Agente Penitenciário no QPPE e,
considerando a narrativa de que representantes daquele Sindicato se reuniram
com representantes da Secretaria de Governo, ocasião em que se consignou a
possibilidade de edição de Decreto para fins de atender a demanda, remeta-se à
SESP/APE para ciência e providências decorrentes.

Att.,
Francisco Caricati,
Diretor do DEPEN.

DESPACHO
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORIA PENITENCIARIA

Protocolo: 18.063.967-5
Assunto: Solicitação

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO PARANÁInteressado:
21/09/2021 17:16Data:

I.  Trata-se da proposta de redistribuição de vagas entre as classes da
tabela salarial  do agente penitenciário no QPPE, para fins de pagamento das
promoções de cerca de 900 agentes  penitenciários  que aguardam vagas na
classe II.

II.  Restitua-se  à  Assessoria  Técnica/SESP,  para  análise  e  demais
deliberações.

Atenciosamente,

Diego Piotrowski Machado
Assessor Penitenciário/SESP

DESPACHO
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORIA TÉCNICA

Protocolo: 18.063.967-5
Assunto: Solicitação

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO PARANÁInteressado:
22/09/2021 09:39Data:

Preliminarmente  à  análise  desta  Assessoria  Técnica,  sugere-se  o
encaminhamento dos autos ao Grupo de Recursos Humanos- GRHS/SESP, para
manifestação sobre a proposta em epígrafe.

DESPACHO
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INFORMAÇÃO N° 1065/2021 – GRHS/SESP
PROTOCOLO: 18.063.967-5
INTERESSADO: SINDARSPEN
ASSUNTO: REDISTRIBUIÇÃO DE VAGAS NA CLASSE- AGENTE PENITENCIÁRIO – 900 VAGAS

Trata o presente  de proposta de remanejamento de vagas do Quadro Próprio do Poder  Execu-
tivo, função Agente Penitenciário, visto que, atualmente, temos servidores que preenchem os requisitos
estabelecidos na Lei nº 13.666/2002 e estão aguardando liberação de vaga na Classe II para promoção
na carreira. 

Já houve encaminhamento de estudo sobre o tema, pelo protocolado nº 17.091.461-9, que
apresentava proposta de transformação de 111(cento e onze) cargos da classe III para a classe II, a
proposta se baseava na redução de custo projetado com despesa relacionada ao pessoal do quadro da
carreira de Agente Penitenciário.

Esta proposta foi analisada pela PGE, Informações nº  546/2020-AT/GAB/PGE, fls.19, mov. 24,
e  nº 57/2021–AT/GAB/PGE, fls. 87. mov.  113, daquele protocolado que, por entender que a proposta
cria cargos públicos e altera a estrutura da carreira, que passa a ser mais custosa; “. O cálculo, assim,
deveria contemplar a criação dos novos cargos, observado o valor remuneratório da classe em que
estão alocados.”  Concluindo que a proposta viola o artigo 8º,II e III, da LC n. 173/2020. 

Consta manifestação do Grupo Financeiro que conclui: que não há impacto orçamentário/finan-
ceiro a ser declarado consoante o teor do protocolado para estabelecimento de Decreto, podendo os
impactos decorrentes serem tratados em apartado.

Diante do exposto, este GRHS registra que houve uma prévia de custos,  caso os 900 cargos
sejam utilizados para promoção,  aplicando-se a referência  em que se encontram  o maior número de
servidores,  classe III-06  R$1.6783,63 para Classe II-01 R$2.450,83= R$667,20. Perfazendo um au-
mento na despesa de R$10.192.127,18 para o ano de 2022, fls.28 do protocolado já citado.

Retornamos à Assessoria técnica.

Curitiba, 22  de setembro de 2021.

Mara Bilk 
 Assistente do GRHS/SESP

De acordo

Jaqueline Teixeira de Souza
Chefe do GRHS/SESP
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ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Assessoria Técnica

__________________________________________________________________________
________
PROTOCOLO: 18.063.967-5 

INTERESSADO: DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO – DEPEN;

ASSUNTO: MINUTA DE DECRETO- PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS .

COTA ADMINISTRATIVA nº.1624/2021 – AT/SESP

Trata-se  de  protocolado  sobre  aprovação  de  Minuta  de  Decreto,  que  tem como

objeto  o  remanejamento  de  vagas  do  Quadro  Próprio  do  Poder  Executivo,  função  de  Agente

Penitenciário, sem representar aumento de despesa, acarretando em uma redução da previsão de

gastos com pessoal para o ano de 2021.

De acordo com a manifestação do Grupo de Recursos Humanos Setorial, fls. 21, já

houve  proposta  de  transformação  de  111  (cento  e  onze)  cargos  da  classe  IIII  para  a  classe  II,

baseando-se  na  redução  de  custo  projetado  com  a  despesa  relacionada,  no  protocolo  sob  nº

17.091.461-9 (anexo).

Ainda, foi informado o óbice à proposta inicial por parte da Procuradoria Geral do

Estado,  conforme  Informações  nº  546/2020-AT/GAB/PGE,  fls.  19.  mov.19  e  nº

57/2021-AT/GAB/PGE,fls. 87. mov.113 do protocolo 17.091.461-9 (anexo).

Neste momento, houve a modificação da proposta com alteração do título, constando

como redistribuição das vagas do cargo Agente Penitenciário, conforme se  encontra às fls. 04/09 e

Minuta de Decreto de fls. 10/11.

Assim, por se tratar de matéria de pessoal, nos termos dos arts. 6º, inciso V, e 19,

inciso I, da Lei Estadual nº 19.848/20191, sugere-se o encaminhamento dos autos à  Secretaria de

Estado da Administração e da Previdência -SEAP, para manifestação acerca da proposta. 

À Diretoria Geral para encaminhamentos.

Curitiba – Paraná, 27 de setembro de 2021,

Priscilla Tiemi Kumegawa,

Assistente Técnica – AT/SESP.

Sueli Cristina Rohn,

Advogada do Poder Executivo do Estado do Paraná,

Resolução Conjunta nº 15/2017 – PGE/SEAP.

1     “Art. 6.º A estrutura organizacional básica dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta
é constituída dos seguintes níveis: [...] V - Nível de Atuação Sistêmica: compreendendo os órgãos e unidades
setoriais prestadores de serviços nas áreas de planejamento, administração, recursos humanos, finanças,
controladoria geral e comunicação social, coordenados, respectivamente, pelas Secretarias de Estado de Pla-
nejamento e Projetos Estruturantes,  de Administração e Previdência, da Fazenda, da Controladoria-Geral do
Estado e da Comunicação Social e da Cultura [...]. Art. 19. À Secretaria de Estado da Administração e da Previ-
dência - Seap compete o exercício das atividades-meios necessárias ao funcionamento do Poder Executivo Es-
tadual, incluindo: I - a coordenação e gestão das atividades de administração de recursos humanos e previ-
dência [...] [grifos nossos].”
_____________________________________________________________________________________________________
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ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Assessoria Técnica
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  

DIRETORIA GERAL  
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DESPACHO 

Protocolo: 18.063.967-5 

Assunto: Proposta de Redistribuição de Vagas – Agente Penitenciário 

 

 

I.  Trata-se de Ofício n.º 468/2021 do Sindicato dos Agentes Penitenciários do 

Paraná com o objetivo de requerer a edição de ano normativo para redistribuição 

das vagas da carreira de Agente Penitenciário do QPPE; 

 

II. CONSIDERANDO as informações constantes do presente protocolado, verifica-

se que a proposta implica tão somente o remanejamento de cargos sem a criação 

de novos e, inclusive, sem impacto financeiro imediato, vez que toda promoção, 

ainda que exista vaga, depende de autorização governamental;  

 

III. ENCAMINHE-SE à SEAP para análise da proposta e viabilidade da edição do 

Decreto na forma como pleiteado, sem prejuízo de posterior cumprimento por esta 

pasta do disposto no Decreto nº 7.300/2021. 

 

Curitiba, 28 de setembro de 2021. 

 

(analisado) 
Daniel Bueno Kurzlop 

Assessor do Diretor-Geral da SESP/PR. 
 
 

(assinatura eletrônica) 
João Alfredo Zampieri – Cel. 

Diretor-Geral da SESP/PR. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo: 18.063.967-5
Assunto: Solicitação

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO PARANÁInteressado:
29/09/2021 14:07Data:

À DRH
De ordem, encaminha-se o presente expediente para conhecimento e

providências necessárias.
Atenciosamente,
Sheila Fauster Egidio de Quadros
AT/GS/SEAP

DESPACHO
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DESPACHO No 1877/2021

Trata-se  da  Minuta  de  Decreto  proposta  pelo  Sindicato  dos  Agentes
Penitenciários  do Paraná -  SINDARSPEN,  de redistribuição de vagas entre as
classes  da  tabela  salarial  do  agente  penitenciário  no  QPPE,  para  fins  de
pagamento  das  promoções  de  cerca  de  900  agentes  penitenciários  que
aguardam vagas na classe II.

Assim, encaminhe-se à DCSA/SEAP para análise e manifestação no que
couber.

Graziele Andriola
Diretora do Departamento de Recursos Humanos e Previdência
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Trata-se do Ofício nº 468/2021 (fl. 03, mov. 03) encaminhado pelo Sindicato dos Agentes 

Penitenciários do Paraná - SINDARSPEN. 

 

No Ofício nº 468/2021 o SINDARSPEN aduz que: 

 

“Em reunião entre esta Secretaria de Governo e o Sindicato dos Policiais Penais do 

Paraná –Sindarspen, que ocorreu no dia 31/08/2021, foi negociada a possibilidade 

do Governo do Estado de editar decreto de redistribuição de vagas entre as classes 

da tabela salarial do agente penitenciário no QPPE, para fins de pagamento das 

promoções de cerca de 900 agentes penitenciários que aguardam vagas na classe II.” 

 

Segue argumentando que: 

 

“Com o fim de viabilizar o aprofundamento em tal discussão, encaminhamos em 

anexo um modelo de redistribuição proposto pelo Departamento Penitenciário, 

juntamente com uma proposta de Minuta de Decreto, com o qual estamos de acordo 

e que faz parte do protocolo 17.405.163-1 que tramita nas secretarias de governo.” 

 

Por fim, declara que: 

 

“Essa forma de redistribuição de vagas irá contemplar todas as promoções atrasadas 

dos agentes penitenciários e garantir as condições para a concretização da vontade 

do governo em quitar essas promoções com os servidores.” 

 

O pedido de redistribuição foi encaminhado pelo SINDARSPEN através do presente 

protocolo. Além disso, no protocolo foi apensando mais dois protocolos sob nºs 17.405.163-1 

e 17.795.018-1 com pedidos de redistribuição de cargos vagos na classe II para fins de 
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promoção dos Agentes Penitenciários. 

 

Em relação ao tema destacamos o contido no artigo 3º do Decreto nº 7.300/2021, a saber: 

 

“Art. 3º Os Secretários de Estado podem encaminhar propostas de decretos e de 

anteprojetos de lei à Chefia do Executivo Estadual desde que observadas as suas 

respectivas áreas de competência e o que estabelece este Decreto”.  

 

Neste sentido, fica claro que o encaminhamento da proposta de Decreto é ato de competência do 

Secretário de Estado, nos termos do artigo 3º do Decreto nº 7.300/2021. Assim, por se trata de 

um ato discricionário que depende da análise da conveniência e oportunidade para a prática 

pelo Secretário, esta Divisão entende que o sindicato não detém competência para deflagrar o 

processo legislativo de produção do Decreto de redistribuição. 

 

Quanto a redistribuição de cargos vagos nas classes, para fins de promoção ressaltamos o 

contido no artigo 29 da Lei nº 13.666/2002, no seguinte sentido: 

 

“Art. 29. O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado 

da Administração e da Previdência – SEAP, redistribuirá as quantidades de cargos 

vagos nas classes, para fins de promoção.” (grifo nosso) 

 

Neste contexto, a redistribuição de cargos nas classes para fins de promoção dos Agentes 

Penitenciários na Classe II é permitida conforme o artigo 29 da Lei nº 13.666/2002, mas ato é 

de competência do Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da 

Administração e da Previdência – SEAP. 
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É a informação, smj. 

 

Gustavo Gödke 

Assistente – DCSA/SEAP 
Bássima Ali Youssef 

Chefe de Divisão – DCSA/SEAP 

 

De acordo, encaminha-se ao GS/SEAP. 

 

Graziele Andriola 

Diretora do Departamento de Recursos Humanos e Previdência 
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