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O desembargador José Sebastião Fagun-
des Cunha, do Tribunal de Justiça do Paraná, 
determinou na última sexta-feira (10) que o 
governo do Paraná comprove o cumprimen-
to de decisão judicial que determinou  de 
professores(as) contratados pelo regime PSS 
(Processo Seletivo Simplificado) e que ha-
viam sido demitidos em dezembro de 2019.

No final do mês de junho o Governo do 
Paraná tentou, sem sucesso, alterar o acór-
dão aprovado por unanimidade pelos de-
sembargadores da 3ª vara cível que consi-
deraram ilegais as demissões promovidas 
pela Secretaria da Educação no final do ano 
passado. O sindicato, então, entrou com pe-
dido de cumprimento imediato da decisão.

Em dezembro, centenas de professo-
res(as) foram demitidos sem o devido pro-
cesso legal. Desde então a APP-Sindicato fez 
uma luta intensa para que fossem readmi-
tidos. Reuniões, mobilizações, atuação jun-
to ao Ministério Público do Trabalho foram 
realizadas desde então. Porém depois de 
uma intensa briga judicial, o governo agora 
será obrigado a recontratar os profissionais.

“Foi uma luta importante, é a justiça sen-
do feita. Nossos educadores merecem res-
peito e, infelizmente, o governo do Paraná 
tem mostrado que não valoriza nossos pro-
fissionais da educação”, afirmou Hermes 

Justiça acata pedido da APP e exige 
recontratação imediata de PSS´s 
demitidos ilegalmente

“Foi uma luta 
importante, é a 
justiça sendo feita. 
Nossos educadores 
merecem respeito 
e, infelizmente, 
o governo do 
Paraná tem 
mostrado que não 
valoriza nossos 
profissionais da 
educação”. 

Hermes Leão, 
Presidente da 
APP-Sindicato.

Sindicato havia pedido cumprimento imediato de decisão a favor dos(as) trabalhadores Mesmo com as aulas presenciais suspen-
sas, devido a pandemia do novo coronavírus, 
o governo do Paraná tem mantido expedien-
te e atendimento ao público nas escolas es-
taduais. Servidores(as) que trabalham nes-
sas unidades têm procurado a APP-Sindicato 
para denunciar desde a falta de orientações 
e equipamentos de proteção individual até a 
ocorrência de aglomerações. Os(as) trabalha-
dores(as) relatam que o medo de serem infec-
tados pela covid-19 é constante.

De acordo com servidores(as) ouvidos pe-
lo sindicato, o expediente interno e o atendi-
mento ao público nas escolas estaduais tem 
sido organizado através de escalas. Serviços 
gerais, administrativos, técnicos(as), pedago-
gas(os) e professoras(es) são convocados pe-
los(as) diretores(as) por força de resoluções 
publicadas pela Secretaria de Estado da Edu-
cação e do Esporte (Seed). Os documentos de-
terminam, entre outras questões, a abertura 
da escola para a entrega de alimentos às fa-
mílias em situação de vulnerabilidade social.

Governo descumpre o próprio decreto

Na avaliação da secretaria de Funcionários 
de Escola da APP-Sindicato, Nádia Brixer, o go-
vernador Ratinho Junior não está respeitan-
do o próprio decreto estadual que determina 
o fechamento das atividades não essenciais. 
Segundo Nádia, as aglomerações que estão 
acontecendo nas escolas são provocadas pe-
las falhas do modelo de aulas não presenciais 
imposto pelo governo sem diálogo com as 
mães, pais, professores(as) e estudantes. Pa-
ra a dirigente, o chefe do Executivo estadual 
e o empresário Renato Feder, secretário da 
Educação, estão sendo irresponsáveis ao criar 
condições que obrigam servidores(as) e a co-
munidade a descumprir o isolamento social 
necessário para reduzir o número de infecções 
e mortes pelo novo coronavírus.

Em resposta aos problemas relatados pe-
la categoria, a APP-Sindicato tem cobrado do 
governo o cumprimento do decreto estadual 
que determina o fechamento das escolas pú-
blicas e privadas, testagem de covid-19 gra-
tuita para todos(as) os trabalhadores(as) da 
educação, equipamentos de proteção indivi-
dual e a publicação de um protocolo para os 
casos em que há infecção pelo vírus no am-
biente escolar.

Escolas estaduais 
abertas durante 
a pandemia 
causam medo em 
servidores(as)

Leão, presidente da APP-Sindicato.
Na decisão publicada, o desembargador 

determinou “a expedição de mandado de 
intimação ao Secretário de Estado da Edu-
cação e do Esporte do Paraná, autoridade 
apontada como coatora, e ao Procurador-
-Geral do Estado do Paraná, para que com-
provem o cumprimento da obrigação de fa-
zer supracitada”, sob pena de configuração 
de “crime de desobediência e possível ato 
de improbidade administrativa” e ainda es-
tabeleceu multa diária de R$ 1000,00 caso a 
decisão não seja cumprida.

Caso não cumprida a decisão, o governo deve pagar uma multa diária de 
mil reais.


