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Você sabe como funciona o

atendimento jurídico
do SISMUC?
Esse informativo
tem como objetivo
ajudar você a
conhecer melhor
seus direitos

Gratificação natalina

Servidores ganham processo que
garante a correção dos valores
da gratificação natalina P.04

Técnicos de enfermagem
Lei que previa transição de
técnicos para auxiliares de
enfermagem foi cilada P.02

Educação infantil

Sindicato tem processo
sobre o Plano de Carreira
da educação infantil P.06
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Saiba mais sobre o
atendimento jurídico
oferecido pelo SISMUC

A

pelo juiz a assistência judiciária gratuita, o servidor contribui com 30% das
custas iniciais, sendo o resto custeado
pelo sindicato. Nas ações coletivas,
não há qualquer custo para o servidor
para ingressar com a ação.
É importante estar atento aos canais oficiais de comunicação do sindicato, por meio dos quais o SISMUC
mantém os servidores informados sobre o andamento dos processos.

O SISMUC oferece
atendimento jurídico
individual e coletivo para os
servidores. O agendamento
prévio pode ser feito pelo
telefone 3322-2475.
O atendimento acontece
na sede do sindicato, de
segunda a sexta-feira,
das 8h30 às 16h20.

Ações da saúde

Greve da saúde de 2015: tribunal
decidiu pela reposição dos descontos

A

greve dos servidores da saúde em
fevereiro de 2015, enfrentou a intransigência da gestão, que descontou
dois dias de trabalho dos servidores.
Com muita negociação, as faltas foram
retiradas da ficha funcional dos servidores, mas o desconto permaneceu.
Como a greve foi considerada le-

gal pelo TJ-PR, esses descontos não
poderiam ter ocorrido. A gestão Greca
se negou a fazer acordo para repor as
perdas financeiras dos servidores, por
isso, o SISMUC entrou com ação contra
a Prefeitura para solucionar o impasse.
A ação foi julgada em favor do
sindicato no TJ, contudo, a Prefeitura

Lei que previa
transição de técnicos
para auxiliares de
enfermagem foi cilada
A Lei Nº 14507 de 2014, previa a reestruturação das carreiras de auxiliar de
saúde bucal e as de técnico e auxiliar
de enfermagem, que foram fundidas.
Como poucos auxiliares haviam
realizado a transição, a direção em
exercício do SISMUC entrou com
uma ação coletiva para cobrar essa
transição. No entanto, o juiz entendeu que a lei é inconstitucional, e
a transposição de cargos está em
desacordo com a Constituição. À

recorreu para o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) que ainda não julgou a
ação. Caso a decisão seja mantida por
lá, o sindicato irá fazer a execução dos
descontos indevidos.

Profissionais
da ESF receberam
reposição por descontos

época, a aposta de todas fichas na
via judicial acabou por dar falsas
esperanças à categoria.
Independente da transição, as
categorias continuam exercendo
desvio de função. O jurídico do sindicato está movendo ações individuais para reconhecer esse desvio.
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Com
ação
ganha
,
Guardas Municipais aguardam

conheça o jurídico

assessoria jurídica do sindicato tem
um papel estratégico de suporte
técnico na luta sindical, mas não é a
solução para os ataques aos direitos dos
trabalhadores. É preciso lembrar que a
união do conjunto da classe trabalhadora é a melhor ferramenta de luta!
O atendimento jurídico com nossos
advogados não gera cobrança para os
servidores sindicalizados. Nas ações
individuais, caso não seja deferida

Jurídico

Até 2009, a Prefeitura
suspendeu de forma irregular o
pagamento adicional referente
à Estratégia de Saúde de Família
(ESF), para os servidores que
estavam em Licença para
Tratamento de Saúde (LTS)
por mais de 90 dias.
O SISMUC entrou com uma
ação contra esses descontos que foi
ganha em 2016. O sindicato entrou
com ações individuais para cobrar
este valor dos profissionais que
sofreram ilegalmente o desconto.

novos cálculos da Prefeitura

A Prefeitura, que deveria ter iniciado o pagamento em
fevereiro de 2019, entrou na justiça para refazer os cálculos

O

ressarcimento aos Guardas Municipais pelo desconto ilegal do
Instituto de Previdência do Município de Curitiba (IPMC) aguarda novos cálculos da Prefeitura de Curitiba.
A reclamação do desconto ilegal teve
início em 2011 a fim de cobrar ressarcimento do desconto previdenciário
sobre a gratificação de segurança.
O pedido de restituição foi feito
por meio de duas ações, uma iniciada em novembro de 2011 e a segunda
em dezembro de 2012. Ambas foram

ganhas pelo sindicato. A justiça, ao
dar ganho de causa, determinou que
os valores sejam pagos apenas para
os guardas municipais que estavam
filiados ao SISMUC no momento em
que se entrou com ação. Além de devolução dos recursos cobrados indevidamente, a Prefeitura de Curitiba
foi obrigada a cessar os descontos.
As duas ações já estão em fase
de execução. A primeira, iniciada
em 2011, deveria ter começado a ser
paga no ano passado, porém, a Pre-

feitura tem tido a postura de atrasar
o pagamento de todos os precatórios.
Já a segunda ação, deve ser paga por
meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV). No entanto, o pagamento,
que deveria ter iniciado em fevereiro
de 2019 após pedido judicial do sindicato, ainda se arrasta. A Prefeitura
recorreu sob a justificativa que o valor
em RPV é muito alto e conseguiu na
justiça o direito de refazer os cálculos
– e assim enrolar mais os servidores e
não pagar o que deve!

Contra a manobra do
desgoverno Greca, o SISMUC
realizou o pedido de sequestro
de valores da Prefeitura
referentes à ação, visando o
pagamento rápido e eficaz
dos valores devidos aos
trabalhadores, mas o juiz
negou o pedido.
O RPV foi expedido e
protocolado na Prefeitura.
Agora só resta aguardar o
pagamento no prazo de 90 dias.

Informações
Para consultar quem será
beneficiado em cada ação,
entre em contato com o
SISMUC por meio do telefone
(41) 3322-2475.
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Para todos

Servidores ganham processo que
garante a correção dos valores da

Vencimento
básico
Adicional por
tempo de serviço

gratificação natalina

Gratificação de
difícil provimento

Ação é coletiva e será executada pelo sindicato

O

s cálculos para pagamento do 13º salário, também conhecido como gratificação natalina, são feitos a partir do
cálculo da remuneração integral, ou seja,
com todos os benefícios contabilizados, e
não apenas do salário base.
No entanto, não foi isso que ocorreu
entre 2002 e 2006, quando o pagamento
da gratificação natalina acontecia somente sobre o vencimento básico, prejudicando os servidores.
A lei 12.316/2007, que entrou em
vigor em julho de 2007, determina o

pagamento da gratificação natalina
sobre toda a remuneração. O SISMUC
entrou como uma ação para cobrar esses valores que foram tirados dos servidores injustamente.
A sentença foi favorável aos trabalhadores e a Prefeitura foi condenada
a complementar o valor pago nos cinco anos anteriores à entrada da ação.
O TJ-PR confirmou a sentença e condenou a Prefeitura Municipal de Curitiba, garantindo que toda categoria
receba a reposição.

Entenda a ação
Quem tem direito
a receber?
Todos os servidores
que trabalharam
na prefeitura
entre os anos de
2002 a 2006 e que
recebiam algum
tipo de gratificação
independente do
período abranger o
estágio probatório.

E os aposentados?
Os aposentados que
estavam na ativa entre 2002
e 2006 também recebem.

=4.087,26
Valor sobre o qual
será calculado
o pagamento da
gratificação natalina

Qual o período referente?

De 2002 a 2006.

Quando iremos receber?
Demos início aos trâmites
para execução coletiva
pelo sindicato, porém
ainda não temos previsão
para pagamento.

Com o direito dos servidores reconhecidos, resta ainda a execução
para que o pagamento seja efetivado. Só que a gestão Greca está
mais uma vez enrolando os servidores. O departamento jurídico já
solicitou à Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal (SMAP), reuniões e todos os documentos necessários
para iniciar os cálculos, mas ainda não teve resposta.
Diante de tanta enrolação, o SISMUC acionou a Prefeitura através
da via judicial, a fim de garantir que a gestão entregue os documentos necessários para o cálculo do valor pago a cada servidor. A execução do processo via judicial é lenta, mas não temos outro caminho
diante do descaso da gestão. Alguns processos de causas coletivas
chegam a demorar mais de seis anos para serem executados. Esse
processo, especificamente, envolve todos os mais de 28 mil servidores, e pode demorar ainda mais.
É importante que os servidores tenham paciência e não caiam
em boatos que podem circular nas redes sociais. O departamento
jurídico do sindicato é o único responsável por dar orientações jurídicas aos sindicalizados. Qualquer informação que venha de fora não
é circulada por nós e não temos conhecimento da procedência e da
motivação que levam a esses boatos.
O departamento jurídico do SISMUC também orienta que os servidores não entreguem nenhum tipo de documento para a Prefeitura.
A execução foi solicitada judicialmente para todos os servidores sindicalizados.

6

Edição 4 | Jan/Fev de 2020

Informativo do

Jurídico

Informativo do

Jurídico

Edição 4 | Jan/Fev de 2020

Educação infantil

Sindicato tem processo sobre o

Plano de Carreira da
educação infantil

O Plano de Carreira deveria ter sido aplicado para todos
os professores e as professoras até dezembro de 2016

Entenda o processo

O direito adquirido pelos professores e professoras da educação infantil em 2014 deveria
ter sido aplicado até 1º de dezembro de 2016 como estabelecia o Decreto 534/2015 que
regulamenta a Lei 14.580/2014.
Ou seja, quando o atual desprefeito Rafael Greca publicou a
Lei 15.043/2017, que congelou a
carreira dos servidores, as professoras e professores já haviam
adquirido o direito de serem
enquadrados no novo plano.
Ao não aplicar o plano de
carreira para toda categoria em
2016, Gustavo Fruet cometeu
um ato ilegal e Greca deu continuidade à ilegalidade.

SISMMAC

O SISMMAC que representa os professores e professoras do magistério
também possui uma ação em relação ao Plano de Carreira da categoria. O
processo é muito parecido com a ação do
SISMUC e teve um parecer favorável
do juiz em primeira
instância. Como
já era esperado
a Prefeitura
recorreu da
decisão, portanto,
os profissionais do
magistério também
estão no aguardo
de mais uma decisão
judicial.

Sábados letivos

Muitas têm sido as dúvidas
do porquê o SISMUC não entrou com o mesmo processo do
magistério que cobra as horas
extras trabalhadas nos sábados
de 2010. A resposta é simples:
os profissionais da educação
que não são do magistério não
têm direito garantido aos recessos tanto do meio do ano,
quanto do início do ano, portanto, a Prefeitura poderia utilizar dessa desculpa para compensar esses sábados a mais.
Ou pior, a consequência poderia ser a retirada do recesso
para estes servidores.
A justiça é apenas um caminho para garantir os direitos
dos trabalhadores! A união é
que faz a força da luta! Firmes!

R

esultado da luta das professoras e
professores de educação infantil,
o Plano de Carreira da categoria
só veio após duas grandes greves nos
anos de 2013 e 2014. O Plano de Carreira expressa a conquista de avanços
financeiros e garante a aposentadoria
especial equiparada ao magistério.
O Plano que devia ser aplicado em

até 24 meses após a sanção em 2014, foi
esquecido pela gestão Greca, que a partir do momento que se coloca à frente
da Prefeitura, assume uma política de
desvalorização do funcionalismo. Uma
grande parcela das professoras de educação infantil não teve as progressões
garantidas no plano de carreira e muitas ainda lutam pelo direito à aposenta-

doria com 25 anos de tempo de serviço.
Com o Plano de Carreira aprovado é obrigação da Prefeitura realizar
a aplicação para todos os trabalhadores, já que é previsto em lei municipal. Por isso, em 2017, o SISMUC
entrou com um processo contra a
administração municipal e aguarda a
sentença do juiz.

Faça parte do SISMUC e fortaleça
a luta em defesa de direitos!
O Sindicato é um
instrumento de luta e
resistência cotidiana contra a
exploração enfrentada pelos
trabalhadores. O SISMUC foi
criado há mais de 30 anos
com o objetivo de unir os
servidores e servidoras do
município e lutar por melhores
condições de trabalho.
A contribuição sindical
serve para financiar momentos
de luta e organização dos
trabalhadores. Todo o dinheiro
arrecadado serve para garantir
mobilizações, greves, materiais
informativos, transporte e
atendimento jurídico.
Sua participação faz toda
a diferença! Sindicalize-se e
participe das atividades do
Sindicato, em 2020 precisamos
fortalecer nossa luta e
mobilização, aumentando nossa
capacidade de reivindicação.

Para se sindicalizar acesse

www.sismuc.org.br

ou entre em contato através do

(41) 3322-2475
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Cálculos sobre a gratificação
de risco e saúde geraram ação
Erro do cálculo está no desconto da contribuição previdenciária sobre a
gratificação, o que gera perdas ao servidor. Ação foi ganha em primeira instância

O

utro caso em que cálculos errados por parte da Prefeitura geraram uma ação judicial, foi com
relação à contribuição previdenciária de gratificação de risco de vida
ou de saúde.
A Prefeitura realizava o cálculo
da contribuição previdenciária sobre
essa gratificação de forma errada.
Essa gratificação pode ser de 20%,
30% ou 40% e é calculada no contracheque sobre a remuneração total, incluindo o vencimento básico, as horas
-extras, RITs, DSR, entre outros.
Só que o desconto da contribuição previdenciária deve incidir
apenas sobre a proporção da gratificação que é relativa ao vencimento básico. Isso porque somente essa
parte será incorporada nos proventos de aposentadoria.

30% de
R$ 1.500,00

Descrição
Vencimento básico
Hora-extra

1.000,00
500,00
450,00
159,50

Gratificação
eitura
ciária calculada pela Pref
Contribuição previden
ia devida
ciár
iden
prev
ição
Contribu

Ou seja, a Prefeitura descontava
dos servidores mais do que era devido, como mostra o exemplo ao lado.
A ação movida pelo SISMUC para
reaver esses valores foi ganha em pri-

143,00

11% de
Vencimento
básico + toda
a gratificação
11% de
Vencimento
básico + 30%
do vencimento
básico

meiro grau e confirmada no TJ-PR,
dia 25 de outubro de 2019. O processo
ainda aguarda prazos para recursos
da Prefeitura.

Ação dos Fiscais

Ação dos Fiscais
contesta desconto
ilegal de paralisação

Em 2011, os fiscais realizaram paralisação parcial do serviço e sofreram retaliação por isso. A Prefeitura
descontou a gratificação de 30% e o
auxílio alimentação da categoria, ignorando o direito dos trabalhadores
de lutarem por suas reivindicações.
Diante da ilegalidade do desconto, o departamento jurídico do
SISMUC ingressou com uma ação.
Agora, aguardamos a decisão em
segunda instância.

Fiscais do serviço
funerário foram à justiça
garantir as horas extras

O regime adotado para os fiscais
do serviço funerário, de 12x36 horas
acabava gerando horas extras, que
não eram pagas pelo município.
Então, foi ingressado com uma ação
para que fosse declarado o direito
ao recebimento das horas-extras.
A ação foi ganha pelo sindicato em 2013. Em 2016, foi iniciada a
execução e os pagamentos já foram
requisitados por precatório. Agora,
os fiscais aguardam o pagamento.
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