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FORMAÇÃO
Caminho para
a cidadania

Na transição da
adolescência para
a vida adulta, João
começa a acumular
responsabilidades

A escolha consciente
de um candidato
é o segredo para
votar certo e fazer
valer seus direitos

Conheça as principais
garantias trabalhistas
e as ferramentas
para fiscalizar
o poder público

EDITORIAL

Exerça sua
cidadania
no voto

A saga continua

E

leições não são loterias ou jogos de
acaso, embora muitas vezes até pareçam ser. Principalmente quando os
eleitores votam por considerarem
apenas aspectos como carisma, beleza ou
estilo. Para as eleições deixarem de ser algo
“mágico” é necessário que comecemos a
despertar uma consciência sobre qual a real
função dos políticos eleitos.
Não cabe a eles distribuir dinheiro, dentaduras ou óculos para comprar voto. A escolha
de um candidato precisa passar por uma
análise criteriosa que envolva o seu histórico
de vida pessoal, sua capacidade técnica e
moral. Esse é o voto consciente.
O exercício da cidadania e o ato de votar
são posturas que caminham lado a lado. A
Constituição da República mostra a importância do voto ao considerar cidadão todo
aquele que está em dia com suas obrigações
eleitorais. Entretanto, o voto só começa a tornar a pessoa realmente em um cidadão quando trata-se de uma escolha deliberada, que
surgiu a partir da reflexão sobre o posicionamento dos candidatos a respeito das diversas
questões que afetam a vida em sociedade.
Isso não quer dizer que uma análise criteriosa do universo político fará com que, efetivamente, o cidadão faça a melhor escolha.
Muitas vezes os políticos que elegemos irão
frustrar nossas expectativas. Nem por isso
podemos esmorecer. Só se aprende a votar,
votando. Mas nunca bastará apenas votar.
Para que a democracia representativa funcione, é necessária uma vigilância permanente sobre os atos dos eleitos. No final das
contas, a linguagem que eles entendem é a
pressão da sociedade. Aí sim, a cidadania
começa ter o poder da mudança.
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João já deu seus primeiros passos e
sua saga continua agora. Nesta edição, o
personagem criado pela Gazeta do Povo
entra na adolescência e começa a vivenciar as primeiras responsabilidades do
mundo adulto. Fase em que algumas
dúvidas e obrigações vêm à tona, como o
primeiro voto e o primeiro emprego, apresentação ao serviço militar, início do curso superior, o primeiro filho.
Nosso protagonista ganhou forma a
partir da técnica de modelagem em
massa. João Cidadão é um projeto integrado – são quatro revistas, página na
internet e boletins informativos na rádio
– com o objetivo de orientar o público
sobre os direitos e deveres do cidadão. A
interatividade pelo site www.gazetadopovo.com.br/joaocidadao é outro ponto
forte. Lá você pode tirar dúvidas e escolher qual será o fim da história de João.
Participe e faça valer seus direitos!

João nas próximas edições
NÚMERO 3
14 de junho
A vida de João tem altos e
baixos.Abre sua empresa,
compra um imóvel e
contrata uma empregada,
mas também tem a casa
alagada,bate o carro e se envolve
em um caso de racismo.

NÚMERO 4
21 de junho
O final da história
de João ainda não
foi definido. Esta é
a semana decisiva
para ele. A votação está aberta no
site do João Cidadão até o dia 10 de junho,
às 23 horas. São dois rumos diferentes
que João poderá ter.
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João vai a uma festa com alguns
amigos e no meio da noite é
surpreendido pela apreensão de um
deles pela polícia. O jovem, menor de
18 anos, é flagrado com drogas e
levado para a delegacia.

Corretivo
Crianças e adolescentes
estão sujeitos a medidas
socioeducativas.
As decisões são tomadas pela Vara da
Infância e Juventude, conforme o artigo 98
do Estatuto da Criança e do Adolescente. As
medidas levam em conta a gravidade da
infração (equiparada aos crimes previstos
pelo Código Penal a adultos) e a capacidade
do menor em cumpri-la.
Crianças de até 12 anos podem ser encaminhadas para orientações ou tratamentos
médico ou psicológico, incluídas em projetos
sociais e até colocadas sob a guarda de
outra família.
Adolescentes de 12 a 18 anos são advertidos e podem ser obrigados a reparar danos, a
prestar serviços à comunidade, ter a liberdade assistida, ser inseridos em regime de semiliberdade e até ser internados em estabelecimento educacional por até três anos.

Repreensão adequada
a crianças e adolescentes
Jovens estão sujeitos a medidas socioeducativas para que sejam recuperados
e não voltem a cometer o erro. Número de apreensões tem aumentado

Q

uando um adolescente comete uma infração é comum surgirem vozes que criticam a
impunidade, já que em pouco tempo ele
será liberado. Em parte, o choque acontece
devido a inimputabilidade penal, que torna menores
de 18 anos isentos de pena. “Não se trata de defender
que os adolescentes façam o que bem entendem,
mas de providenciar uma forma diferente de responsabilização, pois eles estão em um período de amadurecimento”, explica o promotor Murilo Digiácomo,
da Promotoria da Criança e do Adolescente do
Ministério Público do Paraná.
A delegada Nilceia Ferraro da Silva, da Delegacia
do Adolescente de Curitiba, conta que as faltas cometidas por jovens têm se tornado mais graves. Eles têm
cometido mais homicídios, agressões e ameaças. A

“(A redução penal)não seria uma solução, mas uma das
medidas que amenizaria em muito a criminalidade.”
João Kopytowski, desembargador do Tribunal de Justiça do
Paraná, que defende a redução da maioridade como meio de
diminuir a impunidade e trazer mais segurança para a sociedade.

constatação tem base no registro de apreensões de
adolescentes – diante do número igual de ocorrências
atendidas, o total de jovens apreendidos saltou de 60,
em 2007, para 160 no ano seguinte.
O cientista social Luciano Souza, diretor do Centro
de Socioeducação em Curitiba (Cense), estima que
950 adolescentes estão internados no Paraná.
Destes, 90% são do sexo masculino e grande parte
tem envolvimento com drogas. Para a advogada Ana
Cristina Brito Lopes, professora da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR), a internação deve ter um caráter excepcional, optando-se por
meios abertos, tratamentos ou o acompanhamento
social. “A aposta deve ser na recuperação deles. O que
interessa não é punir, mas evitar que eles pratiquem a
infração novamente, ” afirma o promotor Digiácomo.

“Isso (a redução) vai se refletir no comportamento. O Estado não
pode se omitir da prevenção para depois pegar pesado na repressão.”
Murilo Digiácomo, promotor, que acredita que essa não é
a solução para acabar com a violência. Ele defende o
investimento em educação.
CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2010
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Eleição é a oportunidade do cidadão
Eleger o primeiro “santinho” que aparece ou votar em sugestões de outras
pessoas é desperdiçar a chance de exercer seu poder de mudança social

Para ir às urnas

A

O artigo 14 da Constituição Federal garante que,
em uma eleição, a escolha popular é soberana e
deve ser feita por meio de voto direto e secreto. É
obrigado a votar todo cidadão brasileiro alfabetizado que tenha mais de 18 anos e menos de 70. O
voto é facultativo para analfabetos, idosos com
mais de 70 anos e jovens que têm 16 ou 17 anos.
A ausência na eleição deve ser justificada no dia
do pleito ou nos 60 dias posteriores. Cada turno conta como uma eleição. Quem não justificar fica em
situação irregular com a Justiça Eleitoral e não pode
tirar passaporte e documento de identidade nem se
inscrever em concurso, prova para cargo ou função
pública ou obter empréstimos de órgãos estatais.
O eleitor que não votar em três eleições consecutivas, não justificar a ausência e não quitar a multa –
de R$ 3,51 por eleição – terá a inscrição cancelada e,
após seis anos, excluída do cadastro de eleitores.

ssim como João, outros milhares de jovens
vão votar neste ano pela primeira vez. Caberá
a eles, juntamente com os outros 130 milhões
de eleitores, a missão de escolher quem estará à frente das principais decisões políticas, econômicas e sociais do Brasil nos próximos anos. “O voto é o
momento mais ativo de participação política. É quando o cidadão tem certeza de que será ouvido e o
momento que ele realmente pode mudar a sua realidade”, diz o sociólogo e mestre em Sociologia Política
Doacir Gonçalves de Quadros, professor da Faculdade
Internacional de Curitiba (Facinter).
Se bons políticos no poder conduzem o país
rumo ao desenvolvimento, o contrário também é
válido: políticos pouco comprometidos só reproduzem altos índices de desigualdade social, violência
urbana e exclusão. Porém, apesar de a eleição
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envolver questões altamente relevantes a todo e
qualquer cidadão, muitos não se preocupam e não
escolhem bem seus candidatos.
“Há uma certa descrença e também desinteresse. As pessoas não procuram saber sobre política e buscam informações só em vésperas de eleição”, afirma Quadros.
É comum recorrer a amigos, parentes e vizinhos
para pedir dicas de candidatos. Assim, o voto que é
individual e intransferível acaba sendo repassado
a outra pessoa. “Existe a ideia de que um voto não
significa nada no todo. O próprio sistema eleitoral
faz com que o eleitor tenha essa sensação de afastamento, que é falsa, porque todos os votos têm o
mesmo peso”, diz o cientista político Carlos
Strapazzon, professor do Centro Universitário
Curitiba (Unicuritiba).
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João sempre gostou de acompanhar os pais
nos dias de eleição. Vibrou quando descobriu
que completaria 16 anos na época em que o
povo elegeria um novo presidente. Fez o título
de eleitor, mas será que soube escolher seu
candidato?

Ficha limpa

Não basta ficar ligado
apenas na propaganda política
Acompanhar as promessas de campanha na véspera da eleição não é suficiente.
Eleitor deve recorrer a outras fontes para ter mais informações de seu candidato

É

preciso ir muito além do horário eleitoral gratuito para fazer uma boa escolha de voto. “Os
jovens podem se valer da familiaridade que
têm com as redes sociais e acessar opiniões de
especialistas e comentaristas, além de ver o que o
próprio candidato está dizendo”, diz o cientista político Carlos Strapazzon, professor do Centro
Universitário Curitiba (Unicuritiba).

O acompanhamento de perto deve continuar
depois das eleições para saber se as promessas feitas em campanha estão sendo cumpridas. “O voto
é um crédito que o eleitor dá ao candidato. Caso o
político não seja merecedor, o cidadão tem como
opção não reelegê-lo. É a melhor punição ao político corrupto e isso serve para todos”, afirma o sociólogo Doacir Gonçalves de Quadros.

Raio X eleitoral
Onde obter mais
informações de candidatos:
Meios de comunicação: notícias sobre
a campanha eleitoral e a cobertura da
imprensa é essencial para conhecer mais
sobre eles. Assim que os candidatos sejam
definidos nas convenções partidárias, será
possível consultar o perfil e entrevistas de
cada um no portal da campanha Voto
Consciente, da RPC (www.gazetadopovo.
com.br/votoconsciente).

Quem pode ser candidato
O artigo 14 da Constituição aponta regras para ser candidato:
É preciso ter nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral e domicílio eleitoral, além da
filiação partidária e idade mínima de 35 anos para candidatos a presidente, vice-presidente e senador; 30 anos
para governador e vice-governador; 21 anos para deputado, prefeito e vice-prefeito; 18 anos para vereador.

Não podem se candidatar estrangeiros,
pessoas que cumprem o serviço militar
obrigatório, analfabetos, cônjuges e parentes
consanguíneos até o segundo grau do presidente,
governador ou prefeito (parágrafo 2º).

Redes sociais: no Twitter, dá para seguir
os perfis dos candidatos e até interagir com
eles. Siga também pessoas relacionadas
com política que podem indicar bons links
de notícias, vídeos e blogs.

De olho em quem votar
Veja o que um candidato precisa ter para ser uma boa opção de voto:

1

Sem antecedentes criminais:
não ter antecedentes criminais
nem processos na Justiça já é um
bom começo. Nesta eleição, todos os
candidatos são obrigados (Resolução
23.224 do TSE) a colocar os
antecedentes na página do Tribunal Superior
Eleitoral (www.tse.gov.br).

2

Uma prova de que a iniciativa popular
pode fazer diferença é a aprovação em
unanimidade no Senado do projeto
Ficha Limpa, no dia 19 de maio. O projeto
resultou de 1,6 milhão de assinaturas
de cidadãos. A medida impede a
candidatura de pessoas com condenação
na Justiça por um colegiado.
Até o fechamento da edição, a lei
dependia de sanção do presidente Lula .

Conhecimento técnico e político: se o
candidato pretende atuar em um setor específico, como saúde ou educação, precisa ter conhecimento técnico e vivência na área. É importante
verificar a capacidade de negociação do candidato
e a experiência em gestão ou no legislativo. Quais
projetos defendeu? Como votou em discussões
polêmicas?

Blogs:fique atento às páginas de colunistas de política, blogs independentes de
jornalistas e especialistas.
Formadores de opinião: procure
discutir política e voto com líderes que
você tenha contato, como professores,
familiares e membros de associações de
bairro. Uma boa conversa pode esclarecer
algumas dúvidas.

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2010
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Chega o dia de João se apresentar ao
Exército. Apesar de não ter o mínimo
interesse em servir, vai cedo até o quartel
para fazer o exame médico e o teste de
aptidões físicas. João não precisou
inventar desculpas, foi dispensado por
excesso de contingente.

Rota para o quartel
O alistamento militar é
uma obrigação de todos os
homens brasileiros. Veja as
dúvidas mais frequentes

Obrigatoriedade dá vez ao
voluntarismo no serviço militar
Apenas 5% dos alistados são escalados para atividades nas Forças Armadas.
O serviço também prepara os jovens para o mercado de trabalho

T

odos os anos, cerca de 90 mil jovens paranaenses se apresentam para o alistamento militar. Apenas 5% deles é chamado para o serviço. João se enquadra no grande grupo de dispensados. A maioria dos jovens escalados para o serviço é voluntária, isto é, manifestou vontade de servir às
Forças Armadas durante o processo de seleção.
“O caráter obrigatório (previsto no artigo 143 da
Constituição) acaba sendo relativo, pois a vontade de
integrar o serviço militar é um dos quesitos avaliado.
Acaba faltando vagas”, afirma o tenente-coronel Paulo
Sérgio Ceres Alves, chefe da seção de serviço militar da
5.a Região Militar, que abrange Paraná e Santa Catarina.

O serviço militar tem 12 meses de duração e conta
com uma rotina similar a de qualquer outra profissão
– exceto os treinamentos físicos e de tiro. No primeiro
ano, o salário mensal é de R$ 493. Quem presta o serviço recebe o título de soldado.

Formação profissional
Servir às Forças Armadas vai além do patriotismo.
Para o tenente-coronel Ceres, a experiência no serviço
militar é útil para a vida do jovem. “Temos um mercado
de trabalho muito concorrido e o serviço desenvolve
características necessárias para qualquer área, como
responsabilidade e disciplina.”

“No início, o serviço militar foi muito puxado, com treinamentos rigorosos e
trabalhos de instrução. Era desgastante e ao mesmo tempo gratificante, pois
acabei provando para mim mesmo que aguentava muito mais do que achava.”
Adinan Silveira Mariano Júnior, 20 anos, soldado da 5.ª Região Militar.
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Quem deve se alistar?
Todos os jovens brasileiros do
sexo masculino devem se apresentar
para o serviço militar obrigatório
no ano em que completam 18 anos,
de acordo com a Lei 4.375/1964
e o Decreto 57.654/1966.
Quando e onde ir?
O Ministério da Defesa se encarrega
de anunciar o início do processo, que
é gratuito. O alistamento deve
ser feito nas Juntas de Serviço Militar.
Esteja atento à propaganda
para saber onde se apresentar.
Como é a seleção?
Os jovens alistados são encaminhados
para o processo de seleção, no qual são
feitos testes físicos e exames médicos.
O resultado pode ser a dispensa ou a
prestação do serviço militar durante
o período de 12 meses.
Existe alguma penalidade?
Quem não cumprir essas obrigações
fica em débito com o serviço militar e
impedido de tirar o passaporte, prestar
concurso público e se matricular em
universidade, por exemplo.
Além disso, é preciso pagar uma multa
simbólica de R$ 1,30 ao ano .
Há exceções?
Jovens matriculados ou que pretendem
cursar faculdade de Medicina, Odontologia,
Veterinária ou Farmácia podem solicitar o
adiamento do serviço por até dois anos,
conforme a Lei 5.292/1967.

Envolvido com outras atividades, João não
estuda o suficiente e não passa no primeiro vestibular. No ano seguinte é diferente e
ele garante a aprovação. O calouro João
entra no clima da universidade.

Concorrência por
cotas varia para cada
universidade
A política de cotas é definida
por cada instituição. Veja como
funciona o sistema em três
universidades paranaenses:

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARANÁ (UFPR)
20% das vagas são destinadas a estudantes negros e 20% aos de escola pública. Os
candidatos devem indicar a opção na inscrição. Candidatos a cotas raciais devem ter traços da raça negra ou parda. Entrevista definirá
se a pessoa atende aos requisitos. Candidato
do ensino público deve comprovar que fez
todo o ensino fundamental e médio em escola pública e não pode ter formação superior.

UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE LONDRINA (UEL)
Até 40% das vagas de cada curso são
reservadas para estudantes de escolas
públicas. Até metade dessas vagas são para
estudantes declarados negros ou pardos.
Sem concorrência, as vagas vão para a listagem geral. É preciso ter cursado da 5.a à 8.a
séries e todo o ensino médio em escolas
públicas brasileiras. A confirmação das
informações é feita por análise de
documentos e entrevistas.

UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE MARINGÁ (UEM)
É preciso ter feito todo o ensino fundamental e médio em escola pública e ter renda
per capita familiar inferior a 1,5 salário mínimo
nacional. Não pode ter curso de graduação.
Não há vagas para cotas raciais. A separação
é feita a partir da convocação dos aprovados:
80% são destinadas aos melhores colocados no vestibular; 20% vão para os candidatos cotistas que não estão entre os 80%.

Ensino superior não é universal
Políticas de acesso facilitam a entrada de estudantes de escolas públicas na
universidade. Constituição não defende a universalização do ensino superior

D

uas políticas públicas foram decisivas para
mudar a cara do ensino superior brasileiro
nos últimos sete anos. De um lado, o
Programa Universidade para Todos (Prouni)
ofertou 520 mil bolsas integrais para estudantes de
escolas públicas em faculdades particulares. De
outro, as cotas raciais e sociais possibilitaram a
entrada de mais de 400 mil jovens na vida acadêmica de instituições estaduais e federais.
Essas medidas tentam sanar um cenário histórico de desigualdade de acesso à educação superior.
“Sempre houve um monopólio das classes mais
altas na universidade”, diz o sociólogo Lindomar
Bonetti, professor da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUCPR). “Mesmo com as fragilidades desses programas, nunca tivemos tantas
pessoas de classes populares nas universidades. ”

A Constituição não fala sobre a universalização
do ensino superior. O artigo 208, inciso V, diz ser
dever do Estado garantir o acesso a níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, com
uma ressalva: “segundo a capacidade de cada um”.
Para Zulu Araújo, presidente da Fundação
Cultural Palmares, ligada ao Ministério da Cultura,
a educação superior não pretende ser universal.
“Não é para todos e nem deve ser. É preciso estar
preparado para se integrar a ela. Essa preparação
tem de ser para todos”. A falta de vagas nos cursos
superiores públicos reflete em seleções superconcorridas, o que indica a necessidade de uma
ampliação estrutural. Já Bonetti questiona se a
solução não está em melhorar o ensino público de
forma geral. “O ideal não é facilitar o acesso, é igualar as condições de concorrência.”

Quem pode participar do Prouni?
Estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou particular com bolsa de estudos integral.
A renda per capita familiar tem de ser, no máximo, de três salários mínimos e não pode ultrapassar o valor da
mensalidade do curso pretendido. Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem).
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Um grande esquema de desvio de
dinheiro público é descoberto e vira
notícia. Com a sociedade estarrecida,
jovens se mobilizam por meio de redes
sociais para uma manifestação.
Antenado, João está no meio.

Controle on-line

Ferramentas para
fiscalizar o governo
A transparência do poder público é uma exigência prevista em lei.
Novas tecnologias podem ampliar a cobrança por parte dos jovens

R

eivindicar transparência do poder público e justiça diante de irregularidades administrativas é
um direito de todos os cidadãos. Unir manifestantes nas ruas, assim como João e outros
jovens fizeram, é uma forma legítima de expressar opiniões e anseios desde que sejam respeitados limites.
Diferente de anos atrás, hoje é possível contar com o
auxílio da tecnologia para mobilizar pessoas e fiscalizar
todas as esferas do poder.
O sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira, ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação, acredita no grande potencial da internet
como ferramenta para fiscalizar o governo, mas lamenta que ela ainda não é muito usada com essa finalidade.
“Esta é uma bandeira vital para a juventude exercer sua
cidadania”, completa. Pesquisas apontam que 74% dos

brasileiros entre 16 e 24 anos usam a internet com regularidade, mas uma parcela mínima exerce sua cidadania por meio dela.
Para a mestre em transparência e tecnologia
Daniela Silva, a melhor forma de cobrar a atuação do
governo é usando as próprias informações públicas. O
vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, Fernando Guimarães, acrescenta que é importante trabalhar com esses dados. “Não é só o total de
um gasto, mas o custo-benefício que ele gera. É importante saber o gasto para evitar o abuso, mas é preciso ir
além”. Ele acredita que falta cobrança sobre o poder
público, especialmente por parte dos jovens. “Por que
acadêmicos de engenharia não podem avaliar as obras
públicas? Cada estudante atuaria na sua área e faria
um controle social, trabalhando pelo interesse público.”

Manifestação com bom senso
Os incisos IV, IX e XVI do artigo 5.o da Constituição garantem a liberdade de expressão (sem anonimato) e o direito de reunião. Dizem que as pessoas são livres para se encontrar em locais públicos pacificamente, sem armas, e manifestar seus pensamentos. Porém, é preciso usar a razão e o bom senso no exercício desses direitos, não podendo extrapolar para práticas ilícitas como dano ao patrimônio público ou violência.

10 u

J O Ã O C I D A D Ã O – W W W.G A Z E TA D O P O V O.C O M . B R /J O A O C I D A D A O

A publicidade dos atos do
poder público está prevista
nos artigos 5.o e 37 da
Constituição, assim como
na Lei da Responsabilidade
Fiscal, que assegura a
transparência dos gastos
no artigo 48. Veja a quem
recorrer na internet:
Contas Abertas (http://contasabertas.
uol.com.br/WebSite/): entidade que
controla gastos públicos.
Siga Brasil (www9.senado.gov.br/portal/
page/portal/orcamento_senado/
SigaBrasil): ligado ao Senado Federal, dá
acesso aos planos e orçamentos públicos.
Portal de transparência do Governo
Federal (www.portaltransparencia.gov.br).
Portal de transparência do Governo do
Paraná (www.gestaodinheiropublico.pr.
gov.br/Gestao).
Tribunais de Contas – da União
(http://portal2.tcu.gov.br/TCU)
e do estado do Paraná
(www.tce.pr.gov.br): responsáveis por fiscalizar os gastos do governo.
No site da campanha Voto Consciente,
da RPC, você encontra outros links.
Acesse www.gazetadopovo.com.br/votoconsciente

CONTEÚDO EXTRA
No site do João Cidadão,
você encontra a íntegra da
entrevista com o sociólogo
Sérgio Amadeu da Silveira,
referência nacional em
liberdade na internet.

Com faixas e apitos, os jovens se unem em
coro pedindo justiça e transparência
administrativa. A mobilização chama a
atenção de todos. João é preso no meio da
manifestação. A liberdade vem em seguida,
depois da interferência de um advogado.

Assistência gratuita
Quem precisar de auxílio
especializado pode procurar
os Núcleos de Prática Jurídica
(NPJ) das universidades.
A ajuda é oferecida à
população carente
Defensoria Pública do Paraná:
(41) 3219-7300 (Al. Cabral, 184 – Curitiba).
NPJ Unicuritiba: (41) 3223-0255
(R. Des. Westhphalen, 2.005 - Curitiba).
NPJ PUCPR: (41) 3271-1949 / 3271-1959
(R. Iapó, 1.111- Curitiba).
NPJ Universidade Federal do Paraná:
(41) 3310-2733 (entrada pela Rua Pres.
Farias do prédio da Praça Santos Andrade).
NPJ Unipar : (45) 3321-1300
(Rua Rui Barbosa, 566 – Cascavel).
NPJ Unioeste: (45) 3575-2119
(Rua Vila Velha, 63, Centro Comunitário
da Vila C – Foz do Iguaçu).
NPJ Universidade Estadual de Londrina:
(43) 3324-6352 (R. Brasil, 742 – Londrina).
NPJ Universidade Estadual de Maringá:
(44) 3011-4335 (Avenida Colombo, 5.790,
Bloco 3 – Maringá).
* Antes de procurar o atendimento, ligue
para o núcleo para se informar sobre
horário, se faz ajuizamento de ação, áreas
do direito atendidas e documentos
necessários, pois variam de acordo com
a instituição.

ESTÁ NA LEI
O artigo 134 da Constituição estabelece
que o “Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Para este fim, determina que a defensoria pública é essencial. O direito também ganha destaque na Constituição
do Estado do Paraná, de 1989.

À espera da Justiça
Em descumprimento da lei, Paraná não oferece serviço de defensoria pública
adequado. Apenas Curitiba é atendida por escritório estadual

A

ssim como João, todos os cidadãos devem
ter acesso à Justiça, independentemente da
situação em que se encontrem. Direito ligado a defensorias públicas para que pessoas
com menor condição financeira também contem
com assistência jurídica gratuita. Porém, há cerca de
20 anos, o Paraná descumpre a lei e não oferece o
serviço à população, um de seus principais deveres.
No Brasil, somente Santa Catarina e Goiás encontram-se em situação irregular semelhante.
“Justamente as pessoas que mais precisam
desse serviço não têm acesso nem como ir atrás de
seus direitos. (A falta de defensorias públicas) é
um sistema perverso que, na prática, impede o
acesso à Justiça”, comenta o advogado penalista
Eduardo Sanz, professor do Centro Universitário

Curitiba (Unicuritiba).
Para contornar o problema, desde 1991, uma
defensoria vinculada ao governo estadual foi criada
para atender exclusivamente casos de Curitiba. “Essa
instituição não está de acordo com a Constituição
porque não possui autonomia. O Paraná não tem
uma defensoria pública efetiva”, critica Sanz. A chefe
da Defensoria Pública do Paraná, Josiane Fruet, reconhece a necessidade de regulamentar o órgão e a
abertura da carreira de defensor público a partir de
concursos.
Hoje, a defensoria paranaense provisória tem 46
advogados e 110 estagiários. A estrutura montada dá
conta de atender cerca de 150 casos diariamente. Em
2008, o serviço chegou a ficar suspenso por alguns
dias para dar andamento a processos parados.

Comprometimento público
A iniciativa para a regulamentação da defensoria pública no Paraná deve partir do poder executivo. O assunto
costuma retornar à discussão frequentemente. O advogado penalista Eduardo Sanz defende que a população exija dos
candidatos ao governo estadual comprometimento público com a criação da instituição. “A cada ano que passa vemos
uma situação que não melhora. Só vou acreditar na promessa de uma Defensoria quando já for realidade”, afirma a
presidente da Organização Jurídica de Apoio ao Cidadão, Solange Aparecida de Souza.
Recentemente, o governo do Paraná anunciou que tem a intenção de implementar defensoria pública efetiva no
estado ainda em 2010. Mas o plano ainda depende da aprovação da Assembleia Legislativa e de orçamento disponível.
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Depois de uma procura incessante e de
dezenas de currículos distribuídos, João é
chamado para algumas entrevistas de
trabalho. Uma delas dá certo e ele
consegue seu primeiro emprego com
carteira assinada.

Principais direitos
Conheça os benefícios
da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT):
Jornada: a regra é 8 horas por
dia e 44 horas por semana, salvo
profissões com leis específicas ou
acordos coletivos.

Trabalho a caminho da legalidade
Ao contrário de João, quase 37% dos brasileiros não têm carteira assinada,
segundo o IBGE. A falta de registro é ilegal e deve ser denunciada

P

ara a lei, nem todo trabalhador é oficialmente um
empregado. Para ter direito a todos os benefícios
trabalhistas é preciso que exista o chamado vínculo empregatício, definido por um contrato
escrito ou verbal e documentado em carteira (artigo 443
da CLT). “O empregado é alguém subordinado, que presta um serviço periódico e recebe um salário para isso”,
explica o juiz do trabalho Cassio Colombo Filho, do
Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR).
Cerca de 40% das ações julgadas pelo TRT são para

pedir o reconhecimento de vínculo. "De 35 a 40 milhões
de brasileiros estão irregulares. Trabalhador não registrado não tem direito à assistência da previdência social
nem a outros benefícios trabalhistas", afirma.
Embora seja possível, é raro um funcionário entrar
com uma ação contra a empresa em que trabalha. Não
há garantia de estabilidade e entrar na Justiça é quase
certeza de demissão. "As pessoas se sujeitam à informalidade por medo do desemprego. Relações de trabalho informal não valem a pena", diz o juiz.

Salário: nenhum empregado pode
ganhar menos que um salário mínimo
nacional (R$ 510) ou o piso salarial da
categoria.
Férias e 13.o : todos os empregados
têm direito a férias e 13.o salário.
Estabilidade: o empregado com mais
de dez anos de empresa só pode ser
demitido por faltas graves. Gestantes,
dirigentes sindicais e membros da
comissão de prevenção de acidentes
têm estabilidade. Vítimas de acidente
ou doença de trabalho têm estabilidade até
12 meses após a alta do INSS.
Fonte: Ricardo Nunes Mendonça,
advogado trabalhista e professor da Unibrasil.

Tipos de contrato
Conheça detalhes dos três tipos de contratos mais comuns:
Por tempo indeterminado: o mais comum; deve ter registro em carteira (artigo 29 da CLT). Garante o pacote de direitos trabalhistas. Rescisão sem justa causa dá direito a aviso prévio, multa de 40% do valor do FGTS e seguro desemprego.
Temporário: ocorre para repor mão de obra em férias ou afastada e em caso de acréscimo extraordinário de serviço
(Lei 6.019/1974). Deve ter registro em carteira. Máximo de três meses; renovável uma vez. O trabalhador tem direito a
remuneração com base em salário do cargo, hora extra, férias proporcionais, repouso semanal remunerado, adicional
por trabalho noturno e indenização para dispensa sem justa causa.
Experiência: o compromisso tem de ser por escrito, sem exceder 90 dias. Garante todos os direitos previstos pela CLT.
Qualquer uma das partes pode desistir do contrato sem ter de pagar multa. No fim do prazo, automaticamente vira um
contrato por prazo indeterminado.
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Denuncie!
Onde reclamar
sobre trabalho irregular :
Procuradoria Regional do Trabalho :
www.prt9.mpt.gov.br ou pessoalmente no
endereço Av. Vicente Machado, 84, Centro
– Curitiba. É preciso levar o nome e o CNPJ
da empresa.
Justiça do Trabalho: em Curitiba, no Fórum
Trabalhista na Rua Vicente Machado, 400,
Centro – (41) 3310-7000. Em cidades do
interior, nas Varas do Trabalho.

Mal sabia João que seu primeiro salário
duraria pouco tempo em sua conta
bancária recém-aberta. Com cartão
de crédito na mão, o dinheiro parece
ter voado durante o mês.
Ficam as dívidas...

Práticas abusivas
O artigo 39 do Código
de Defesa do Consumidor
aponta algumas práticas
abusivas e ilegais.
Veja quais podem ser
aplicadas aos bancos:
Vendas casadas: não se pode
condicionar a venda de um produto
a outro produto ou serviço. Nenhuma
oferta do banco pode estar vinculada
à compra de outro produto. O consumidor
deve negar, deixar claro que a prática é
ilegal e não pode ser prejudicado por isso.
Cartão de crédito: não se deve enviar ou
entregar ao consumidor qualquer produto ou
serviço sem solicitação prévia. Não aceite
cartão de crédito sem que tenha feito pedido.
Autorização: qualquer serviço só
pode ser cobrado depois da elaboração
de orçamento e autorização expressa
do consumidor.
Sem prazo: é preciso definir um prazo
pré-determinado para qualquer correção,
análise ou reembolso que o banco fizer.
Exija o prazo por escrito e, se necessário,
cobre o descumprimento.

Precaução ao abrir uma conta
Muitas vezes, os contratos bancários incluem taxas que nem deveriam
ser cobradas. Saiba quais os procedimentos considerados adequados

O

Banco Central (BC) registra em torno de
550 reclamações por mês referentes ao
descumprimento de normas por cinco dos
maiores bancos do país: Banco do Brasil,
Itaú, Santander, Bradesco e HSBC. Entre os problemas mais comuns estão débitos não autorizados,
operações desconhecidas, esclarecimentos incorretos e cobrança de serviços não contratados.
Um dos principais artigos do Código de Defesa
do Consumidor, o direito à informação, é descumprido muitas vezes pelos bancos. “O cliente tem de
conhecer todas as suas obrigações contratuais e
autorizá-las”, diz a professora Alessandra Neusa de
Mattos, coordenadora de curso do Centro

Universitário Curitiba (Unicuritiba). O banco deve
informar que taxas serão cobradas enquanto o
contrato é firmado. “Isso quase nunca acontece.
Em geral, o cliente assina sem entender o que está
escrito. O texto do contrato não é simples”, afirma
Alessandra.
O entendimento da papelada é o primeiro passo para não ser prejudicado. Às vezes, o próprio
contrato inclui taxas que não estão previstas na
lista de cobranças autorizadas pelo BC. “O ideal é
que antes de firmar o contrato o consumidor veja o
que está assinando, peça para levar para a casa, e,
se não entender, procure orientação no Procon”, diz
a advogada do Procon-PR, Sila dos Santos.

Fonte: Alessandra Neusa de Mattos, coordenadora
de curso do Centro Universitário Curitiba.

Endividados pelo cartão de crédito
CONTEÚDO EXTRA
Entre no site do João Cidadão
para saber a quem recorrer
em casos de irregularidades e
conhecer os serviços que os
bancos devem oferecer
gratuitamente.

João é um dos 58% dos brasileiros que estão no vermelho, de acordo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo. O cartão de crédito é o principal motivo de endividamento para 69,8% das pessoas.
“O cartão é uma ilusão de crédito. O rotativo do cartão é um empréstimo com juros entre 40% a 60% ao ano. Se eu
comprar uma televisão de R$ 2 mil e pagar em um ano, vou desembolsar R$ 4 mil ao todo”, diz o consultor financeiro
Raphael Cordeiro, autor do livro O sovina e o perdulário – Em busca do sucesso financeiro (Ed. Campus). Juros altíssimos
dificultam o pagamento da dívida. Para administrar bem os gastos, Cordeiro dá algumas dicas. “Não tenha mais de um
cartão ou mais de uma conta corrente. O limite do cartão não pode passar de 40% da renda mensal. Faça um orçamento
do que deveria ser gasto e, durante um mês, verifique se os valores estão sendo cumpridos.”
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João vai curtir a vida. Entre baladas e
viagens de final de semana, ele conhece
uma moça e... ela engravida. João pensa
em não reconhecer a paternidade.
Após o período de conflito, ele decide
que, além de assumir a criança, vai
morar com a mãe do bebê.

Regimes de bens
matrimoniais
O valor do registro
de casamento muda
conforme o contrato
adotado.

COMUNHÃO PARCIAL
O mais comum, adotado como padrão.
Numa separação, apenas os bens adquiridos após o casamento são partilhados.
Não inclui heranças. Preço médio do
registro em Curitiba: R$ 180.

Chegou a hora de casar!

COMUNHÃO TOTAL

Embora parecidos, casamento civil e união estável têm algumas
diferenças. Em ambos, o casal é envolvido por questões patrimoniais

A

opção de João por “juntar os trapos” vai contra
o crescente número de casamentos civis que
acontecem no Brasil. Entre 1998 e 2008, o
volume aumentou 34,8%, segundo o IBGE.
Isso indica que a cada ano mais casais assumem a fidelidade recíproca, vida em comum, assistência e respeito
mútuo e educação e sustento dos filhos, conforme o
Código Civil (do artigo 1.511 ao 1.582).
O casamento também representa um contrato
patrimonial em que geralmente há a comunhão parcial
de bens. “Não precisa ter advogado para casar”, orienta
a advogada e professora da Universidade Federal do
Paraná (UFPR), Ana Carla Harmatiuk, especialista em
direito da família. A união deve ser registrada em cartório, onde os noivos podem adotar um modelo de contrato existente ou apresentar uma nova proposta.

União estável
Similar ao casamento civil, a união estável também passa por formalidades (Código Civil, artigos
1.723 a 1.727). “O casamento altera o estado civil, a
união estável não. Os companheiros continuam solteiros, divorciados, viúvos”, explica a advogada e professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUCPR), Fernanda Pinheiro.
Como no casamento, o regime mais comum é a
comunhão parcial de bens. Porém, há maior liberdade
ao casal na elaboração de contratos personalizados.
Não existe tempo definido para que a união estável seja
caracterizada, basta a convivência e documentos que
indiquem o relacionamento de casados. “Não é necessário ter filhos em comum ou viver sob o mesmo teto”,
diz Fernanda.

Na separação, todos os bens são
partilhados. Era o mais comum
até a Lei do Divórcio, de 1977.
Preço médio do registro
em Curitiba: R$ 250.

SEPARAÇÃO TOTAL
Não há relação patrimonial
entre o casal, cada um
permanece com seus bens.
Preço médio do registro
em Curitiba: R$ 250.

PARTICIPAÇÃO FINAL
DOS AQUESTOS
Os bens e novas aquisições permanecem
separados durante o casamento.
Mas em caso de separação, aplica-se o regime
da comunhão parcial. Preço médio do
registro em Curitiba: R$ 250.

Paternidade pode ser declarada judicialmente
Quando o pai se recusa a dar o nome à criança
no cartório, a mãe pode recorrer a uma Vara de
Família por meio de um advogado. A partir de
indícios que comprovem relação afetiva entre o
casal, o juiz decidirá se investigará a paternidade
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(Lei 8.560/1992). É o magistrado quem dirá se
o suposto pai precisa fazer exame de DNA. Caso
o homem se negue a fazer o exame, a paternidade
pode ser declarada judicialmente. Se as obrigações
não forem cumpridas pelo pai, a mãe pode entrar
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com um pedido ao juiz que tome decisões,
como a penhora de bens ou desconto em folha
de salário. A prisão pode ser decretada quando
os pagamentos alimentícios não são efetuados
por três meses seguidos.

Os meses passam e a barriga da
mulher de João cresce. Ela continua a
trabalhar até a véspera do parto. A
bolsa rompe, eles correm para a
maternidade, o bebê nasce e João
aproveita com a mulher e o filho a
folga do emprego.

Benefícios para
a mamãe
O que é garantido à
gestante pelos artigos
391 a 400 da CLT:
Estabilidade: garantia constitucional para todas as gestantes
empregadas. Trabalhadoras autônomas e contratadas por tempo determinado não têm direito.
Salário maternidade: valor pago
pelo empregador enquanto a gestante está de licença. Qualquer empregada que contribua com o INSS tem o
direito. O valor é calculado pela média
dos seis últimos salários. O total pago
é compensado à empresa pelo INSS.
Transferência de função: quando a saúde exigir, a grávida tem direito a mudar de função sem perda de
salário. Ao retornar da licença, ela
pode voltar ao antigo cargo.
Pré-natal: a grávida tem de ser
dispensada do horário de trabalho
pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas
médicas e exames complementares.
Licença: o afastamento pode
durar 120 dias, começando até 28
dias antes do parto. O período pode
ser aumentado em duas semanas,
antes ou depois do nascimento,
mediante atestado. A licença pode
chegar a seis meses caso o empregador participe do programa Empresa
Cidadã (Lei 11.770/2008).
A mamentação: a mãe terá dois
descansos de meia hora durante a
jornada de trabalho para amamentar
o bebê de até 6 meses.

Garantias trabalhistas à gestante
Os direitos das grávidas vão além da licença maternidade.
Empresas que descumprirem a lei estão sujeitas a pagar indenização

O

resultado positivo no teste de gravidez é o ponto
de partida para uma série de direitos trabalhistas
garantidos à gestante pela Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT). A estabilidade é o primeiro e
mais importante deles – a mãe não pode ser demitida até
cinco meses após o parto.Garantia reservada a funcionárias
públicas e mulheres com registro na carteira, estejam
empregadas em empresa privada ou trabalho doméstico.
“A gestante tem a estabilidade mesmo se o empregador não souber da gravidez. A empresa pode ser
comunicada no momento da demissão ou depois e é
obrigada a voltar atrás”, afirma a juíza Vanessa Karam

Sanches, do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
Quem não cumpre a lei deve pagar multa equivalente ao
valor que a grávida receberia do dia que perdeu o emprego até o quinto mês após o parto.
“A única possibilidade de demissão é quando há justa causa”, comenta a advogada trabalhista Ana Letícia
Maier de Lima. Contratos temporários ou períodos de
experiência de 90 dias também abrem a oportunidade
do empregador não renovar o contrato. “É o que normalmente acontece porque acaba não sendo vantajoso ao
empregador efetivar alguém que logo ficará 120 dias de
licença”, diz Ana Letícia.

Licença estendida

BATE-PAPO

Não são só as gestantes que têm direito
à licença. Veja quem a lista abrange:

Se você tem dúvidas na área do
Direito do Trabalho, como contratos,
benefícios e processos trabalhistas,
envie suas perguntas para
projetosespeciais@gazetadopovo.com.br
e participe do chat com um
especialista, na próxima
quinta-feira (10 de junho), às 15h30,
no site do João Cidadão.

Mães adotivas: licença proporcional à idade da criança.
120 dias para adotados com até 1 ano (Lei 10.421/2002).
Pai: licença paternidade de cinco dias corridos a partir do parto.
Mulher que sofre aborto: atestado médico dá direito a
repouso remunerado de duas semanas.
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