
Autos 0004001-54.2008.8.16.0025, antigo 437/08 
Promoção diagonal, com base na Lei 
673/86, com alterações da Lei 1624/05
Procedimentos de promoção foram inde-
feridos por abuso do Decreto 10383/93. 
Em vez de regulamentar, o ato legislou. 1. 
considerou somente os créditos por cursos 
realizados após a nomeação e, 2. que o pa-
gamento não seria após 30 dias do reque-
rimento, mas após o primeiro dia do mês 
subsequente ao deferimento, o que contra-
ria os dispositivos da lei.

Distribuído em 01/02/08, o processo está na fase de produção de provas.
O juiz determinou 45 dias para o Município apresentar os documentos, 
sob multa diária de R$ 500 a partir de 25/05/12.
O Município disse ter apresentado os documentos anteriormente. Por pe-
tição, informamos ao juiz que a documentação de quatro filiados é insufi-
ciente, já que o número de substituídos é bem maior. Em 23/01/13 o juiz 
intimou o Município cumprir o que requeremos.
Após período de encaminhamento burocrático, em 25/07/13 informamos 
que os documentos juntados pelo Município devem ser desentranhados, 
pois se referem aos autos 583/2008.
O juiz deferiu o pedido, que aguarda cumprimento pelo cartório.

Autos 583/08 
Promoção vertical
- Implantação das promoções de 1986 até 
28/12/05, pela Lei 673/86, e a partir desta 
data pela Lei 1624/05, incluindo as pro-
moções indeferidas com fundamento da 
ausência de diploma ou na de transposição 
de cargo; requeridas antes do término do 
estágio probatório; com curso concluído 
antes da nomeação do professor; e as que 
não foram implantadas por ocorrência de 
óbito, exoneração, demissão e aposentado-
ria. 

Processo distribuído em 15/02/2008
O juiz determinou 30 dias para o Município apresentar os documentos a 
partir de 28/05/12.
Em 10/10/12 requeremos que o Município seja novamente intimado a 
apresentar os documentos pedidos quase dois anos antes, e que a multa 
diária de R$ 1 mil fosse triplicada até o cumprimento da determinação.
Como foi determinada a intimação pessoal, pagamos R$ 66,47 para o ofi-
cial de justiça cumprir a diligência. Em 04/02/13 protocolamos a guia de-
vidamente paga.
O Município não apresentou os documentos. Em 09/05/13 requeremos ao 
juiz a multa diária para o prefeito. 
03/06/2013 – Devolvido pelo juiz, o processo aguarda publicação e ainda 
será digitalizado para tramitar pelo Projudi. 

Autos 0003646-44.2008.8.16.0025, antigo 436/08 
Educação Especial 
- Restabelecimento de gratificação de 30% 
para educação especial, que fora reduzida 
para 20%, e pagamento dos atrasados des-
de janeiro 2007

Processo distribuído em 01/02/08, teve sentença parcialmente procedente. 
O Município apelou. 
Em 21/11/12 o processo foi remetido ao TJPR, onde recebeu numeração 
1059729-2. O desembargador relator Rabello Filho determinou o retorno 
ao 1º grau para o recurso adesivo. Concluída a etapa, o processo está vol-
tando ao TJ

 
Autos 2736/08
Aulas de Substituição 
O processo requer o pagamento com valo-
res iguais à remuneração dos professores 
em seu cargo; a contribuição e reconhe-
cimento do direito à aposentadoria; ou 
majorar os proventos proporcionalmente 
pelo tempo trabalhado.
Alternativo: reconhecer como hora extra e 
pagar atrasado, ou reconhecer como carga 
horária ampliada

Processo distribuído em 04/07/08
Após contestações e produção de provas, em 16/04/2013 o juiz deferiu 
a prova pericial e as partes foram intimadas para apresentar quesitos ao 
perito. Este devolveu os autos em 14/06/13. Porém, as partes ainda não 
foram intimadas sobre a manifestação do perito.
O processo aguarda publicação e ainda será digitalizado, passando a tra-
mitar pelo Projudi.



Autos 0007641-89.2013.8.16.0025
Professor substituto 
Requer o direito às licenças para saúde 
própria e de pessoa da família. 
Pede também a restituição de todos os 
valores descontados da remuneração por 
este motivo desde abril de 2012.

Processo distribuído em 22/08/13.
Em 11/09/2013 foi expedida a ordem de citação online, o que ocorreu 
em 23/09/2013. Corre o prazo de 60 dias para a contestação.

Autos 0003482-79.2008.8.16.0025, antigo 2773/08
Reposição da inflação de maio/05 a 
fevereiro/08
Valores calculados pelo INPC, retroativos 
e corrigidos. 
Condenação do Município ao pagamento 
do IR retido na fonte caso incida imposto 
em virtude do pagamento dos atrasados.

Processo distribuído em 08/07/08
A Apelação 874569-7 foi desprovida e apresentamos embargos de de-
claração para fins de pré-questionamento de matéria constitucional e 
informando repercussão geral. Os embargos não foram acolhidos. Inter-
pusemos. O Município apresentou suas contrarrazões. 
O processo foi ao vice-presidente do TJ para examinar a admissibilidade.  
Em 30/01/2013, ele determinou o sobrestamento do processo, por reper-
cussão geral ao Recurso 565089-STF.

Autos 0003519-09.2008.8.16.0025, antigo 2212/08
Promoção Diagonal pelas Leis Munici-
pais 673/86, 1624/05 e 1835/08
- O processo questiona critérios não pre-
vistos em lei.
- Alega a morosidade para implantação.
- Requer o pagamento retroativo das im-
plantação já deferidas. 
- Requer prazo de 90 dias para deferimen-
to e indeferimento (art. 31 da Lei 1704/08). 
- Revisão dos requerimentos atribuindo a 
pontuação conforme os critérios objetivos 
estabelecidos em lei.  

Processo distribuído em 30/05/08
O processo está na fase de produção de provas.
Em janeiro/13, o juiz determinou um perito. Em 31/07/13, peticionamos 
para intimar o Município a apresentar a documentação necessária à pe-
rícia. Em 17/09/13, o Município juntou uma séria (imensa) de documen-
tos. O perito solicitou outros

Autos 0005674-77.2011.8.16.0025
Enquadramento de Aposentados
Enquadramento dos aposentados com pa-
ridade nas tabelas salariais da Lei 1835/08

Processo distribuído em 02/08/11
O Município contestou e apresentamos nossa impugnação. Requeremos 
provas pericial e documental. 
Na tentativa de conciliação, o Município não apresentou proposta. Reite-
ramos o pedido de produção de provas.
Em 21/05/2013 o juiz determinou a transformação dos autos em eletrô-
nicos. Desde 22/07/13 estão conclusos para sentença.

Autos 0007009-34.2011.8.16.0025
Quinquênio da aposentadoria
Incorporação nos proventos de apo-
sentadoria do quinquênio recebido em 
atividade, em razão do tempo de serviço 
prestado sob o regime celetista

Processo distribuído em 28/09/11
Apresentadas impugnações à contestação do Município. O FPMA con-
cordou com o direito dos autores, mas o processo só pode ser extinto 
após comprovação do pagamento. 
Em 22/10/2012 o Município não apresentou proposta em audiência de 
conciliação.
O juiz, em 23/05/13, entendeu desnecessária a prova pericial e mandou 
que o Município juntasse o termo de opção que este mencionou na con-
testação.
Este procedimento ainda não foi concluído.



Autos 0007200-79.2011.8.16.0025
Aposentadoria especial para pedagogas/
os, pela Lei 11.301/06

Processo distribuído em 06/10/11
O juiz indeferiu a antecipação de tutela. Interpusemos agravo de instru-
mento (879754-6– 7ªCC) e conseguimos a antecipação de tutela. 
O Município contestou. O FPMA concordou com o direito dos autores. 
Requisitamos provas testemunhal e documental. O Município também 
requisitou prova testemunhal. 
Em 10/06/13 o juiz entendeu desnecessária a prova pericial e mandou 
que os autos fossem encaminhados para sentença, onde estão conclusos.

Autos 0009243-52.2012.8.16.0025
Direito à aposentadoria com base na EC 
47/05, com redutor do Magistério

Processo distribuído em 14/12/12.  
O juiz indeferiu a antecipação de tutela em 23/01/2013. 
O Município contestou em 16/09/2013.
Agravo de instrumento 1014554-3 da 6ª CC, 24/07/13.

Autos 7968.68-2012.8.16.0025
Ana Cristina e outros MS Eleição Profes-
sores - 2012 

Concedida a liminar. Em 28/11/2012 o Sismmar requereu habilitação 
como assistente no processo. 
Em 17/12/2012, o juiz determinou a inclusão do Município no polo 
passivo, mas não se manifestou sobre nosso pedido de inclusão. Peticio-
namos novamente em 11/01/2013.

Autos 0007234-88.2010.8.16.0025
Inexigibilidade da contribuição sindical Processo distribuído em 13/10/10

O juiz determinou que os processos ingressados pelo Sismmar e pelo 
Município sejam reunidos. Depois, em 14/06/13, acolheu a preliminar de 
litispendência e o extinguiu. 
Protocolamos embargos contra esta decisão. O processo sequer foi con-
cluso, pois informam que será digitalizado primeiro. Depende de decisão 
da categoria continuar o processo ou não

Autos 0002184-47.2011.8.16.0025 (VC), antigo 02946-2010-594-9-00-3 (2ª VT)
Inexigibilidade da contribuição sindical 
Autor Município de Araucária

Processo distribuído em 26/10/10
Em 13/06/2012 publicado despacho para o Município manifestar-se 
sobre o interesse no prosseguimento do feito. Como acima referido, o 
Juiz determinou que os processos (do Sismmar e do MA) sejam reuni-
dos. Aguarda cumprimento pelo cartório. Andamentos de acordo com o 
processo 7234.

Autos 0003492-60.2007.8.16.0025, antigo 479/07, Ação Cível 893223-8
Declaração de Ilegalidade e Abusividade 
de Greve 2007 
Autor: Município de Araucária

Processo distribuído em 22/03/07
O processo está no TJ com o número 893223-8. A greve foi julgada legal, 
mas possibilitou o desconto dos dias salvo acordo de compensação. 
Apresentamos embargos de declaração, sustentando que greve legal não 
poderia ter efeitos funcionais e indicamos a repercussão geral. Os embar-
gos não foram acolhidos. Interpusemos recurso e o Município apresen-
tou as contrarrazões.
Em 17/04/13 o primeiro vice-presidente do TJ determinou o sobresta-
mento do processo, por repercussão geral ao AI 853275 - STF.


