Número dos Autos

Apelido

Partes

Tramitação

0002585-20.2021.8.16.0179 Resgate dos 3,14%

SISMMAC

Município suspendeu a lei que concedeu o
1ª instância sem sentença reajuste por Decreto, o que ofende a
Constituição. Pedimos inconstitucionalidade.

5ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

0005700-31.2017.8.16.0004 Data-Base 2017

SISMMAC

Ação para garantir a Revisão Geral Anual de
1ª instância sem sentença 2017
Tema 864 STF

3ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

SISMMAC

Após tanto pagar horas extras o Município
começou a chamar as pessoas para trabalharem
na escola a título de trabalho voluntário. O
problema é que algumas coisas de fato eram
2ª Vara da Fazenda
1ª instância sem sentença trabalho voluntário (tipo festa junina), mas ele
Pública de Curitiba
queria usar para não pagar hora extra para
conselho de classe etc.), além de não considerar
trajeto de trabalho etc. Entramos com a ação
para coibir isso

0000595-68.2020.8.16.0004 ACP Pena sem PAD

SISMMAC

O Município tem oferecido um termo de oferta de
penalidade para punir servidores sem Processo
2ª Vara da Fazenda
1ª instância sem sentença
Administrativo Disciplinar, o que é
Pública de Curitiba
inconstitucional.

10 Referências para
Docência II

SISMMAC

Busca oferecer até 10 Referências para
1ª instância sem sentença profissionais da Docência II assim como os da
Docência I ganharam

0002052-43.2017.8.16.0004 MS Reunião do IPMC

SISMMAC

1ª instância sem sentença

0001090-72.2020.8.16.0179 MS CME

Mandado de Segurança impetrado para garantir
a participação dos conselheiros dos sindicatos
SISMMAC,
5ª Vara da Fazenda
1ª instância sem sentença em reunião do Conselho Municipal de Educação,
SISMUC
Pública de Curitiba
uma vez que não se lhes havia dado posse até
antes da reunião.

0004609-32.2019.8.16.0004 ACP Trabalho Voluntário

0032260-20.2011.8.16.0004

Resumo da lide

Não foi permitida a entrada em reunião do IPMC
do conselheiro Wagner ou seu advogado.

Juízos

2ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba
2ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

O SISMMAC fez diversos materaiais em que
chamava os vereadores que votavam com o
SISMMAC,
governo municipal de "vendidos". Rogério
0009421-29.2019.8.16.0001 Vendido - Rogério Campos
1ª instância sem sentença
5ª Vara Cível de Curitiba
SISMUC
Campos alegou dano moral porque teria sido
uma ofensa desproporcional à honra, passível de
indenização

0005720-56.2016.8.16.0004 Popular ICS

0002108-76.2017.8.16.0004 Interdito Câmara Curitiba

0004041-16.2019.8.16.0004 MP 873 SISMMAC

SISMMAC,
1ª instância sem sentença
SISMUC

O ICS estava deficitário e a razão disso era o
calote do Município por 2 fatos:
1) Não ressarcir os procedimentos da Lei 8786
2) Só repassar a cota patronal dos filiados
(explico melhor)
Ajuizamos a Popular e tivemos todas as
liminares negadas. No curso do processo o ICS
ia realmente quebrar e perder o registro na ANS,
aí o Município fez um decreto admitindo a dívida
e quitando-a (reconheceu o pedido).

Interdito proibitório para que os Sindicatos não
SISMMAC,
1ª instância sem sentença ocupassem a CMC durante as movimentações
SISMUC
do Pacotaço 2017

SISMMAC

2ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

5ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

A MP 873 do Bolsonaro suspendeu o pagamento
da contribuição confederativa dos sindicatos e o 2ª Vara da Fazenda
1ª instância sem sentença
Município passou a não pagar, o que era
Pública de Curitiba
inconstitucional.

Sindicatos foram mencionados no documento do
protocolo de volta às aulas como participantes do
Protocolo de volta às aulas SISMMAC,
comitê que ajudou a elaborar o protocolo.
0006874-70.2020.8.16.0004
1ª instância sem sentença
- Nome dos Sindicatos
SISMUC
Contudo, discordam de associar seu nome ao
documento, já que divergem do seu teor,
pedindo dano moral pelo uso indevido do nome.

0000160-27.2002.8.16.0004 Compra Delta
0007169-10.2020.8.16.0004

SISMMAC,
Ação sobre a compra do Edifício Delta pelo
1ª instância sem sentença
SISMUC
IPMC

Protesto Interruptivo Horas
SISMMAC
Extras 2010

2ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

1ª instância sem sentença
Ação contra o Decreto Municipal que visava
limitar o número de liberações sindicais e
1ª instância sem sentença
condicioná-las ao pagamento de uma
indenização à Fazenda Municipal

Confisco Liberação
0001000-07.2020.8.16.0004
Sindical

SISMMAC

0004038-23.2021.8.16.0188 MP quer a volta às aulas

Ação ajuizada pelo Ministério Público da Criança
SISMMAC,
1ª instância sem sentença e do Adolescente para garantir a volta às aulas
SISMUC
no Município de Curitiba

3ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

0002403-79.2018.8.16.0004 MS Lei Escola sem Partido SISMMAC

Sentenciado

Mandado de Segurança Nomodinâmico
impetrado em conjunto com os vereadores com o 2ª Vara da Fazenda
objetivo de obstar a tramitação do Projeto de Lei Pública de Curitiba
Escola sem Partido em Curitiba

0005520-15.2017.8.16.0004 ACP Plano de Carreira

Recurso interposto

Ação para garantir o direito ao enquadramento
na tabela do plano de carreira de 2014 antes do
pacotaço

SISMMAC

3ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba, 7ª
Câmara Cível

Grupo 2 - Retroativo
0000675-26.2019.8.16.0179 Distorções Aposentadas
Plano de Carreira

SISMMAC

Recurso interposto

Processo para garantir que o valor pago em
Nov/2016 para os aposentados referente ao
ganho de referências na etapa do novo plano de
5ª Vara da Fazenda
carreira retroaja a Fev/2016, como dispunha a
Pública de Curitiba
Lei.
Como o TJPR limitou o alcance da ação ajuizada
anteriormente, foi ajuizada a segunda ação.

RIT - Ação para tentar
garantir o pagamento do
0002291-42.2020.8.16.0004
RIT cortado por conta da
pandemia

SISMMAC

Recurso interposto

Com a instituição do trabalho remoto, alguns
professores perderam o RIT. Ação ajuizada para
tentar manter a continuidade dos contratos.

0003206-91.2020.8.16.0004

ACP Mora na fila da
aposentadoria

0017977-26.2010.8.16.0004 Docência II = Docência I

1ª Câmara Cível, 3ª Vara
da Fazenda Pública de
Curitiba

SISMMAC,
Recurso interposto
SISMUC

4ª Vara da Fazenda
Decretos Municipais estavam alongando a fila de
Pública de Curitiba, 6ª
aposentadoria no Município
Câmara Cível

SISMMAC

Recurso interposto

Após ter sido igualada a tabela vencimental das
Docências I e II, a Docência II queria ganhar o
mesmo aumento que a I ganhou

3ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba, 4ª
Câmara Cível

4ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

0008426-46.2015.8.16.0004 Comunidade - Escola

SISMMAC

Recurso 2ª instância
julgado

O programa Comunidade-Escola, trabalho aos
sábados, era sempre pago como hora-extra. Por
Decreto, passou-se a remunerar a atividade por
bolsa. Com a ação, busca-se observar a
ilegalidade quanto à forma de reumenração,
devendo ser pago como hora-extra

0002740-78.2012.8.16.0004 Greve 2012

SISMMAC

Recurso 2ª instância
julgado

2ª Vara da Fazenda
Referente aos descontos efetivados na Greve de
Pública de Curitiba, 5ª
2012
Câmara Cível

0003714-76.2016.8.16.0004 Horas-Extras 2011-2016

SISMMAC

Recurso aos Tribunais
Superiores

Entre 2011 e 2016 o Município determinou o
trabalho de horas nos sábados e não os
remunerou.

1ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

0024994-52.2015.8.16.0000 Greve 2014

0013002-58.2010.8.16.0004

0024994-52.2015.8.16.0000

MS Coletivo para
aposentar pela EC47

Ressarcimento da Greve
de 2014

Honorários Município no
Grupo 1 das distorções
0000537-65.2020.8.16.0004
das Aposentadas no Novo
Pla

SISMMAC

Iniciada
Liquidação/Cumprimento Processo relativo aos dias de greve de 2014
de Sentença ou Execução

3ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

SISMMAC

Iniciada
Busca garantir o direito de as pessoas se
Liquidação/Cumprimento
aposentarem pela EC47
de Sentença ou Execução

2ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

SISMMAC

Foram lançadas as faltas dos dias da greve de
Iniciada
2014. Durante a tramitação do processo, Fruet
Liquidação/Cumprimento retirou as anotações de falta mas não devolveu
de Sentença ou Execução os valores. Ganhamos o reconhecimento desse
retroativo.

5ª Câmara Cível

SISMMAC

Impugnação pelo
Executado

1ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

0003562-62.2015.8.16.0004 Execução Honorários PMC SISMMAC
Aposentados Pós0001552-89.2008.8.16.0004 Graduados no plano de
carreira antes de 2001

0005440-17.2018.8.16.0004 eSocial

Grupo 1 - Retroativo
0002807-04.2016.8.16.0004 Distorções Aposentadas
Plano de Carreira

SISMMAC

SISMMAC

SISMMAC

Execução de Honorários do Município

4ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

Fase de Pagamento

Fase de Pagamento

No plano de carreira anterior ao de 2001,
professores com pós graduações não foram
enquadrados nos níveis corretos, nem nas
referências respectivas.

3ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

Fase de Pagamento

O Município precisa cadastrar os trabalhadores
no sistema eSocial e impôs a penalidade de
retenção do salário para quem não fizesse o
recadastro. Alegamos que seria pena sem o
devido processo legal

4ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba, 5ª
Câmara Cível

Fase de Pagamento

Processo para garantir que o valor pago em
Nov/2016 para os aposentados referente ao
ganho de referências na etapa do novo plano de
carreira retroaja a Fev/2016, como dispunha a
Lei.

6ª Câmara Cível

Para cumprir a LDB o Município precisa atribuir
200 dias de aula. Para fazer isso, determinava
aulas as sábados. Então houve semanas em que
os professores trabalharam de segunda a
sábado, sem pagar hora extra. Alguns desses
sábados eram compensação de emenda de
feriado. Mas mesmo assim havia sábados a mais
não pagos como hora extra.
0036950-92.2011.8.16.0004 Horas Extras 2010

SISMMAC

Fase de Pagamento
Em 2011 o SISMMAC ajuizou ação pedindo o
reconhecimento dessa hora extra, o que ganhou
e transitou em julgado em 2016. Desde então
estamos calculando os valores. Chegou-se a um
acordo com a PGM em relação a parte dos
valores. Estamos esperando o juiz homologar
esta e expedir o RPV. Também precisamos
liquidar a outra para ter o outro RPV.

4ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

Fase de Pagamento

3ª Vara da Fazenda
Ação para receber a hora-atividade mal atribuída
Pública de Curitiba, 5ª
como hora-extra
Câmara Cível

SISMMAC

Fase de Pagamento

Alguns servidores queriam ser enquadrados em
linhas fictícias na tabela do plano de carreira
novo, virtualmente calculando suas
remunerações para além da linha XXV

0001641-98.1997.8.16.0004

Pagamentos de Ação
SISMMAC
Antiga ainda não concluído

Fase de Pagamento

0004262-61.2016.8.16.0179

MS do Avanço por
Titulação

SISMMAC

Arquivado

Mandado de Segurança Coletivo Impetrado para
tentar garantir o Avanço por Titulação para as
pessoas que protocolaram no novo plano

5ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

SISMMAC

Arquivado

Pessoas que perderam um crescimento
horizontal e foram prejudicadas no
enquadramento no novo plano de carreira.

1ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

0008042-59.2010.8.16.0004 Hora-Atividade

0005580-22.2016.8.16.0004 Acima da linha 25

>25 anos prejudicados
0004989-60.2016.8.16.0004 porque perderam um
crescimento horizontal

SISMMAC

4ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba, 5ª
Câmara Cível
2ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba

SISMMAC

Arquivado

O SISMMAC fez diversos materaiais em que
chamava os vereadores que votavam com o
governo municipal de "vendidos". Cristiano
santos alegou dano moral porque teria sido uma
ofensa desproporcional à honra, passível de
indenização

5000956-17.2017.8.16.0000 Greve 2017-1

SISMMAC

Arquivado

Declaração da legalidade da greve de 15 a 24 de
5ª Câmara Cível
março de 2017

5002174-80.2017.8.16.0000 Greve 2017-2

SISMMAC

Arquivado

Declaração da legalidade da greve de 112, 13,
14, 19, 20, 26 e 27 de
junho de 2017

0023443-34.2019.8.16.0182

0028870-34.2019.8.16.0013

VENDIDO - Cristiano
Santos

Tramitação de Urgência Segundo Pacotaço

0075321-25.2020.8.16.0000 ADI Plano de Carreira

11º Juizado Especial
Cível de Curitiba

5ª Câmara Cível

Mandado de Segurança para obstar a tramitação
SISMMAC,
4ª Vara da Fazenda
1ª instância sem sentença do segundo pacotaço, que alterava várias
SISMUC
Pública de Curitiba
garantias sindicais no Município
SISMMAC

Originária do Tribunal

Greca entrou com ADI no Tribunal para tentar
declarar o novo plano de carreira
inconstitucional. Atuamos como amicus.

Órgão Especial

