
APP-Sindicato vai ao STJ pela 
hora-atividade

A APP-Sindicato vai in-
terpor Recurso Especial no 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) contra a decisão da 1ª 
Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJ-PR), 
tomada nesta terça-feira 
(24), mantendo o artigo 9º 
da Resolução 15/2018 da 
Secretaria de Estado da 
Educação (Seed), sobre a 
hora-atividade. Para o Sin-
dicato, o ato do governo é 
inconstitucional, pois con-
traria o estabelecido em Lei 
estadual e retira um direito 
conquistado pela categoria.

A sessão no TJ-PR foi 
acompanhada por dirigentes 
da APP-Sindicato, advogados 
e educadores(as). “A luta tem 
sido constante e permanen-
te. Nós entendemos que uma 
injustiça está sendo conti-
nuada e prejudicando toda a 
comunidade escolar durante 
o ano letivo. Por isso, vamos 
continuar denunciando e 
tomando todas as medidas 
possíveis contra esse Estado 
que não é democrático e de 
direito”, afirmou o presidente 
da APP-Sindicato, professor 
Hermes Leão.

Sindicato reafirma 
que Resolução é 
ilegal e retira direito 
conquistado pela 
categoria

Em maio deste ano o rela-
tor do caso concedeu liminar 
favorável ao Sindicato, acom-
panhando os argumentos de 
que a resolução além de ilegal 
causa prejuízos aos(às) profis-
sionais da educação e tam-
bém aos(às) estudantes. Pela 
decisão, ficavam anulados os 
efeitos do artigo questionado. 
Na ocasião, o magistrado exi-
gia o cumprimento do Anexo 
II da Lei Complementar n. 
174/2014, que regulamenta a 
hora-atividade.

“A Resolução inovou ex-
cedendo sua competência 

regulamentar, em detrimen-
to da Lei Federal e Comple-
mentar, extrapolando ao 
limite legalmente estabele-
cido na legislação, na forma 
do artigo 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal”, sus-
tentou o desembargador 
ao conceder a liminar. Um 
mês depois, o cumprimento 
da liminar foi suspenso, a 
pedido do governo, por um 
juiz substituto.

Já na sessão de hoje, o 
relator reformou sua análise 
e foi acompanhado pelos 
demais desembargadores 

em duas decisões sobre o 
caso. Na primeira, julgaram 
um agravo impetrado pelo 
governo, contra a liminar 
ganha pelo Sindicato e, na 
outra, o mérito do Mandado 
de Segurança da APP-Sin-
dicato. Nos dois casos, os 
votos dos magistrados foram 
favoráveis ao governo.

“Infelizmente, o Poder 
Judiciário, em especial no 
Paraná, por ser muito con-
servador, não se preocupa 
em suas decisões com a rea-
lidade da educação pública 
e o respeito ao processo de 

ensino aprendizagem das 
escolas. Somente com a luta 
poderemos reverter esse 
quadro”, comentou o secretá-
rio de Assuntos Jurídicos da 
APP-Sindicato, Mario Sergio 
Ferreira de Souza.

De acordo com o jurídico 
do Sindicato, assim que for 
publicado o acórdão, abre-
-se o prazo de 15 dias para 
interpor um recurso no STJ 
e, dependendo do resultado 
nesta instância superior, ain-
da caberá recurso ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Hora-atividade é lei – 
Conquistada com a greve de 
2014, a hora-atividade es-
tabelecida em Lei Estadual 
sofreu o primeiro golpe do 
governo em 2017, na gestão 
Beto Richa (PSDB). Em numa 
atitude arbitrária, o ex-go-
vernador decidiu diminuir 
a hora-atividade através de 
uma resolução da Seed.

O Sindicato conquis-
tou liminar que garantia o 
cumprimento da legislação, 
mas a presidência do TJ-
-PR, a pedido do governo, 
suspendeu a sua execução 
sob a alegação do governo 
de que não teria dinheiro 
para cumprir a lei. O caso foi 
julgado pelo plenário e, por 
apenas um voto de diferen-
ça, ficou mantida a decisão 
que favorece o governo. A 
ação continua tramitando 
na Justiça para julgamento 
do mérito.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE CONGONHINHAS

A presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias resolve convocar as/os 
trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de educação 
de Congonhinhas para participarem da Assembleia Extraordinária, a ser 
realizada no dia 27/07/2018, às 7h45min (sete horas e quarenta e cinco 
minutos) em primeira convocação e às 8h15min (oito horas e quinze 
minutos), em segunda convocação, no Centro Cultural, localizado na 
Rua Dr. Xavier da Silva s/n  Centro,no Município de Congonhinhas, a fim 
de deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Informes; 
2) Eleições de diretor de escola;
3) Outros Assuntos.

SIDNEIVA GONÇALVES DE LIMA
Presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE LINDOESTE

O presidente do Núcleo Sindical de Cascavel da APP-SINDICATO, no uso 
de suas atribuições estatutárias resolve convocar as/os trabalhadoras/
es em educação pública da rede municipal de educação de Lindoeste 
para participarem da Assembleia Extraordinária, a ser realizada no 
dia 27/07/2018, às 17h (dezessete horas) em primeira convocação e às 
17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em segunda convocação, 
na Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva, localizada na Rua Padre 
Anchieta, s/n, Bairro Cielito Lindo  ,no Município de Lindoeste, a fim de 
deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Informes da Categoria; 
2) Negociação com o Executivo; 
3) Encaminhamentos;
4) Outros Assuntos.

Daniel Nascimento Barroso
Presidente do Núcleo Sindical de Cascavel

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE MARQUINHO

A presidente do Núcleo Sindical de Laranjeiras do Sul da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias resolve convocar as/os 
trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de educação 
de Marquinho para participarem da Assembleia Extraordinária, a ser 
realizada no dia 01/08/2018, às 17h (dezessete horas) em primeira 
convocação e às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em 
segunda convocação, no Centro Catequético, localizado na Rua 
Napoleão Padilha, s/n, Centro,no Município de Marquinho, a fim de 
deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Informes; 
2) Filiação da categoria à APP-Sindicato; 
3) Eleição Provisória da Direção Municipal dos Trabalhadores em 
Educação; 
4) Pauta de Reivindicação da categoria;
5) Outros Assuntos.

Rosangela de Fátima Rodrigues
Presidente do Núcleo Sindical de Laranjeiras do Sul
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Servidores(as) se reuniram em frente ao TJ-PR para acompanhar julgamento.
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