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NOTA EXPLICATIVA 
 

O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO, pessoa 

jurídica de direito privado, criado pela Lei Estadual nº 11.970/1997, inscrito no 

CNPJ sob o nº 02.392.034/0001-02, com sede e foro jurídico na cidade de 

Curitiba-PR, neste ato representado pelo Superintendente, Paulo Roberto 

Falcão, designado interinamente por meio do Decreto de nº 423/2023, em 

atendimento a decisão exarada nos autos de nº ATOrd 0001499-

75.2019.5.09.0002, em tramite na 1ª Vara do Trabalho de Curitiba, Estado do 

Paraná, apresentar a presente nota explicativa nos seguintes termos: 

O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO foi 

condenado a promove o riscamento da anotação efetuada em CTPS do autor e 

o pagamento de danos morais, por ter praticado conduta tida como ilegal 

consistindo na anotação de informações indevidas na CTPS do autor de 

existência de ação trabalhista e da determinação judicial para a reintegração ao 

emprego. 

Desta forma, expede a presente nota explicativa dando conta da decisão 

judicial proferida no bojo dos autos de nº ATOrd 0001499-75.2019.5.09.0002, 

em tramite na 1ª Vara do Trabalho de Curitiba, Estado do Paraná. 

Publica-se a presente nota explicativa no jornal interno, intranet da 

empresa ou mural interno de notícias dirigidas aos empregados, como forma de 

cumprimento da decisão judicial retro mencionada. 

 

 

 

Curitiba, datado eletronicamente. 

 

(assinado eletronicamente) 

Paulo Roberto Falcão 

       Superintendente Interino 

           Decreto Estadual nº 423/2023 
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