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ALOISIO SURGIK
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC

Em 28 de junho de 2016, na sala de sessões da MM. 1ª VARA DO TRABALHO DE
CURITIBA/PR, sob a direção do Exmo(a). Juiz ARIEL SZYMANEK, realizou-se audiência relativa ao
processo identificado em epígrafe.
Às 10 horas, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as
partes.
Presentes os autor(es)s ALOISIO SURGIK, MARIA HELENA LEVISKI ALVES, LUIZ
ALBERTO SOUSA ALVES, CARLOS ALBERTO ADAO, SERGIO ROGERIO AZEVEDO
JUNQUEIRA, IVONE MARIA RATIGUIERI, ILDA LOPES WITIUK, acompanhados do(a)
advogado(a), Dr(a). DENISE MARTINS AGOSTINI, OAB nº 17344/PR.
Ausente o autor MAURO DE SA MERLIN.
Presente o preposto do(a) réu(ré), Sr(a). Eduardo Ordono, acompanhado(a) do(a) advogado(a),
Dr(a). SERGIO LUIZ DA ROCHA POMBO, OAB nº 18933/PR.
Prosseguindo negociação, as partes chegam a um ponto pacífico, que seria a extinção dos
contratos com indenização do período de garantia de emprego. Contudo, os reclamantes Ilda e Sérgio
manifestam interesse em manter seus contratos ativos, uma vez que participam do programa de pós
graduação.
Portanto, a divergência mais relevante que permanece é a respeito da possibilidade da extinção
dos contratos dos demais reclamantes, com exceção do sr Sérgio, sra Ilda e sr Mauro (este ausente nesta
audiência).
O procurador da ré afirma que esta questão tem que ser submetida ao Conselho Administrativo,
uma vez que a proposta inicial era da extinção do contrato de todos os autores.
Em consequência, concede-se o prazo de 48 horas para as partes apresentarem uma petição de
acordo nos presentes autos.
Caso as partes não cheguem ao acordo, a presente audiência será tida como inicial, devendo
virem os autos conclusos para concessão de prazo para apresentação de eventual defesa.
Vencido o prazo acima, venham os autos conclusos para deliberação.
Audiência encerrada às 10h50.
Nada mais.
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Juiz do Trabalho Substituto

Milene Cristine Cordeiro Skrzepszak
Assistente de Sala de Audiências
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