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ProGramaÇÃo
sexta-feIra (29 de marÇo)
17h30   Credenciamento

19h00   Abertura e Lançamento do Livro 
“30 anos do Sindijus-PR”

20h30   Jantar de Confraternização

sÁbado (30 de marÇo)
8h30   Credenciamento

9h30   Mesa “Análise do Contexto Atual, 
dentro e fora do Judiciário” com Márcio 
Pessatti (Historiador e ex-superintendente 
regional do Ministério do Trabalho e 
Emprego no Paraná) e Marco Aurélio Velleda 
(coordenador Regional Sul da Fenajud)

10h45   Debate

12h00   Almoço

13h30   Mesa “Quais as perspectivas para 
o Serviço Público dentro do Congresso 
Nacional?” com Ludimar Rafanhim (Advogado 
do Sindijus-PR) e Alexandre Marques 
(Assessor Parlamentar do Sisejufe-RJ)

15h00   Debate

15h45   Grupos

17h15   Coffee Break

17h45   Painel

18h45   Encerramento

domInGo (31 de marÇo)
9h00   1ª chamada da Assembleia 
Extraordinária

9h30   2ª chamada da Assembleia 
Extraordinária
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IntrodUÇÃo

Uma diretoria bem sucedida é aquela que con-
tribui para o fortalecimento da categoria, e 
amplia o conhecimento dos seus filiados. Com 

este ideal, o Sindijus-PR realizará nos dias 29, 30 
e 31 de março a sua plenária anual. Com o tema: 
“Serviço Público – Desafios Contemporâneos: como 
construir novos caminhos” a Plenária trará pales-
tras e apresentação de experiências de outras Enti-
dades, que aprofundarão os pontos da situação real 
do país e do Judiciário, e quais as consequências na 
vida dos servidores.

A Plenária Estadual reúne diretores, represen-
tantes de base e filiados para debaterem as novas 
lutas dos servidores e as ações que serão colocadas 
em prática, para defender as reivindicações da cate-
goria para este ano.

A XXII Plenária será dividida em três partes: Aná-
lise do Contexto Atual, Discussão do Plano de Ação 
Sindical e de Lutas de 2019, e encaminhamentos.
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a destituição de Dilma Rousseff da Presidência da República revela-se apropriada para melhor 
compreender a situação da política brasileira de 2016, ato e a atualidade, tendo início com a 
reeleição em outubro de 2014, e com a confirmação da vitória da coligação “PT–PMDB” pelo 

TSE. A partir daí, partidários da chapa derrotada dirigem-se à Avenida Paulista entoando “gritos de 
ordem” favoráveis ao impeachment. 

Em dezembro de 2014, o candidato derrotado Aécio Neves, com apoio de lideranças da oposição, 
convoca a população a protestar, no dia 18 do mesmo mês. O PSDB requer, junto ao TSE, a cassação 
do registro da chapa Dilma/Temer, requerendo que a chapa tucana fosse empossada.

Janeiro de 2015: toma posse a chapa eleita democraticamente, iniciando um mandato de coaliza-
ção com a certeza de que a relação com o Congresso não seria fácil.

E em fevereiro daquele mesmo ano, Dilma tem sua primeira derrota com a eleição de Eduardo 
Cunha – PMDB-RJ, que dificultaria ainda mais a interlocução com a Câmara.

Com as manifestações em vários pontos do país em favor do impeachment de Dilma Rousseff, faz 
o PMDB na Câmara a ruptura com o PT, oficializada por aclamação o que, consequentemente,arrasta 
outras siglas para a mesma atitude, deixando a base do governo. São exemplos o PP, o PSD e o PRB.

Desse modo, Dilma Rousseff perde boa parte da base no Legislativo. Sem maioria no Congresso, 
torna-se penosa a atuação do chefe de governo num sistema presidencialista que, ao contrário do 
parlamentarista, não dispõe de ferramentas como o “voto de confiança” e o “voto de desconfiança”. 

Em 17 de julho, o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente da Câmara, rompe com o go-
verno e, em nota à imprensa, o partido informa que a manifestação seria uma “posição pessoal, que 
se respeita pela tradição democrática do PMDB”.

No dia 20 de agosto, quatro dias depois de novos protestos, Eduardo Cunha é denunciado pelo 
Procurador-Geral da República por suposto envolvimento em esquema de corrupção na Petrobras. 
Com o intuito de superar a crise de governabilidade, o Planalto anuncia uma reforma ministerial e 
atribui as pastas da Saúde e de Ciência e Tecnologia ao PMDB. 

das reformas de temer a 
IntrodUÇÃo da PolítIca 

UltralIberal de bolsonaro
alexandre Marques

assessor Parlamentar
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Em 21 de outubro de 2015, um pedido de impeachment, elaborado pelos advogados Miguel Reale 
Júnior e Janaína Paschoal, é entregue ao presidente da Câmara por deputados da oposição. Esse re-
querimento pode ser considerado, formalmente, o marco inicial do processo de destituição.

Em 6 de abril de 2016, o relator do processo na Comissão Especial do impeachment na Câmara 
apresenta relatório favorável à abertura do processo contra a Presidente. No dia 11, por 38 votos a 
27, a Comissão aprova o parecer do relator e envia o caso ao Plenário. No dia 15, a sessão é iniciada e 
perdura até o dia 17 de abril, quando, por 367 votos a 137, o processo é aprovado na Câmara e segue 
para o Senado. No dia 6 de maio de 2016, a Comissão Especial do Senado aprova, por 15 votos a 5, o 
parecer do relator favorável ao prosseguimento do processo de afastamento da Presidente. No dia 
11 de maio, é iniciada a sessão no Plenário do Senado, que dura até o dia seguinte; por 55 votos a 22, 
é instaurado o processo de impeachment e a Presidente Dilma Rousseff é afastada por até 180 dias.

Finalmente, no dia 29 de agosto tem início a sessão de votação no Plenário do Senado, sob a pre-
sidência do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. No dia 31, por 
61 votos a 20, o caso é encerrado: Dilma Rousseff é destituída do cargo. No mesmo dia, Temer toma 
posse e, assim, se torna o 37º Presidente da República.

 PEC 241/2016 ou PEC 55/2016 (EC 95) que congela as despesas do Governo Federal, com cifras 
corrigidas pela inflação, por até 20 anos. Com as contas no vermelho, o presidente Michel Te-
mer vê na medida, considerada uma das maiores mudanças fiscais em décadas, uma saída para 
sinalizar a contenção do rombo nas contas públicas e tentar superar a crise econômica. O me-
canismo enfrenta severas críticas da nova oposição, liderada pelo PT, pelo PSOL e pelo PCdoB, 
mas também vindas de parte dos especialistas, que veem na fórmula um freio no investimento 
em saúde e educação previstas na Constituição. 

 A ideia é fixar por até 20 anos, podendo ser revisado depois dos primeiros dez anos, um limite 
para as despesas: será o gasto realizado no ano anterior corrigido pela inflação (na prática, em 
termos reais - na comparação do que o dinheiro é capaz de comprar em dado momento - fica 
praticamente congelado). Se entrar em vigor em 2017, portanto, o Orçamento disponível para 
gastos será o mesmo de 2016, acrescido da inflação daquele ano. A medida irá valer para os 
três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário. Pela proposta atual, os limites em saúde e 
educação só começarão a valer em 2018.

Reforma da Previdência – Temer - PEC que dizem respeito aos direitos dos servidores públicos.
Explicando as principais mudanças.

 Direito adquirido: O servidor que, na data da promulgação da emenda, já estiver em gozo de 
benefício (aposentado) ou reunir as condições para requerê-lo terá seu direito preservado com 
base nas regras que o adquiriu.

 Aquele que, mesmo tendo reunido as condições para requerer aposentadoria, resolver conti-
nuar trabalhando até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos, poderá continuar trabalhando 
e fará jus ao abono, que será correspondente, no máximo, ao valor pago a título de contribui-
ção ao regime próprio.

 Regra de transição: O servidor que, na data da promulgação da emenda, comprovar idade 
igual ou superior a 45 anos, se mulher, ou 50 anos de idade, se homem, será beneficiado pela 
regra de transição e poderá se aposentar com paridade e integralidade quando comprovar:

- 60 anos de idade, se homem, e 55 de idade, se mulher;

- 35 anos de contribuição, se homem, e 30 de contribuição, se mulher;

- 20 anos de serviço público; e

- Cumprir pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para se aposentar na data da promul-
gação da emenda.

https://brasil.elpais.com/tag/michel_temer/a/
https://brasil.elpais.com/tag/michel_temer/a/
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 O servidor que ingressou em cargo efetivo no Serviço Público até 16 de dezembro de 1998 e 
que tenha mais de 50 anos de idade e mais de 35 anos de contribuição, no caso do homem, ou 
mais 45 de idade e mais de 30 de contribuição, no caso da mulher, poderá optar pela redução 
da idade mínima (respectivamente 60 e 55 anos) em um dia para cada dia de contribuição que 
exceder ao tempo de contribuição.

 Todas as demais regras de transição estão sendo revogadas pela PEC.

 Servidor que não tem direito adquirido nem se enquadra na regra de transição: O servi-
dor que, na data da promulgação da emenda, ainda não tiver direito adquirido nem idade igual 
ou superior a 50 anos, se homem, ou 45, no caso de mulher, será integralmente incluído nas 
novas regras da reforma, quais sejam:

- Idade mínima de 65 anos de idade;

- Cálculo da aposentadoria com base na média, sendo 51% decorrente do requisito da ida-
de (65 anos) ou do fato que levou à aposentadoria por invalidez (que não seja decorrente 
de acidente de trabalho) e 1% por cada ano de efetiva contribuição.

 Se já contribuir pela totalidade da remuneração poderá continuar contribuindo pela totali-
dade, que será considerada no cálculo do benefício ou poderá optar pela previdência comple-
mentar, hipótese em que fará jus a um benefício diferido sobre o tempo que contribuiu sobre 
toda a remuneração.

 Pensão no Serviço Público: As pensões, que atualmente são integrais até o valor de R$ 
5.189,82 (teto do INSS) e, no caso dos servidores públicos, sofrem um redutor de 30% sobre a 
parcela que excede ao teto do INSS, ficarão limitadas a 60% do benefício, acrescidas de 10% 
por dependente.

 As novas regras valerão para todos os segurados (regimes próprio e geral) que, na data da pro-
mulgação da nova emenda, não estejam aposentados ou que não tenham direito adquirido. Ou 
seja, não tenham preenchido todos os requisitos para requerer aposentadoria com base nas 
regras anteriores.

 O benefício da pensão será equivalente a uma cota familiar de 50%, acrescida de cotas indivi-
duais de 10% por dependente, até o limite de 100%, de acordo com as hipóteses de óbitos.

 Na hipótese de óbito de aposentado, as cotas serão calculadas sobre a totalidade dos proventos 
do falecido, respeitado o limite máximo do benefício estabelecido para o regime geral.

 Na hipótese de óbito de segurado em atividade, as cotas serão calculadas sobre o valor dos 
proventos aos quais teria direito caso fosse aposentado por incapacidade permanente na data 
do óbito. Ou seja, 51% da média decorrente do óbito e 1% por cada ano de efetiva contribuição.

 O tempo de duração da pensão por morte e as condições de concessão serão definidos confor-
me a idade do beneficiário na data do óbito do segurando, devendo permanecer a regra da Lei 
13.135/15, segundo a qual a pensão por morte será devida além dos quatro meses — e condicio-
nada à idade do beneficiário — somente se forem comprovadas as seguintes carências:

- Pelo menos 18 contribuições mensais ao regime previdenciário; e

- Pelo menos dois anos de casamento ou união estável anteriores ao óbito do segurado, as 
quais asseguram ao pensionista/beneficiário usufruir do benéfico:

- Por três anos, se tiver menos de 21 anos de idade;

- Por seis anos, se tiver entre 21 e 26 anos de idade;

- Por dez anos, se tiver entre 27 e 29 anos de idade;

- Por 15 anos, se tiver entre 30 e 40 anos de idade;
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- Por 20 anos, se tiver entre 41 e 43 anos de idade; e

- Vitalício, com mais de 44 anos de idade.

 Contribuição dos Inativos: A contribuição dos aposentados e pensionistas continuará a ser devi-
da na parcela que exceda ao teto do regime geral de previdência social, atualmente de R$ 5.189.

 A PEC, entretanto, revoga o artigo que autoriza a cobrança da contribuição sobre o dobro do 
teto para aqueles aposentados ou pensionistas portadores de doença incapacitante.

 Equiparação entre homens e mulheres:A PEC unifica os critérios para concessão de be-
nefícios entre homens e mulheres. Isto significa que a servidora mulher terá que cumprir os 
mesmos requisitos exigidos dos homens para aposentadora, inclusive a idade mínima de 65 
anos, salvo se já tiver direito adquirido ou se for alcançado pela nova regra de transição.

 Aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho: Altera os conceitos de 
“doença” e “invalidez” para incapacidade temporária ou permanente. O provento da aposen-
tadoria por invalidez exclusivamente decorrente de acidente de trabalho será calculado com 
base em 100% da média das remunerações utilizadas como base para as contribuições.

 Nos demais casos, será 51% dessa média decorrente do ensejo que deu causa à incapacidade 
permanente ou invalidez e 1% por cada ano de contribuição.

 Com isto, fica revogada a garantia de benefício integral e paritário na aposentadoria por inva-
lidez, exceto no caso de quem já esteja no usufruto de benefício com integralidade e paridade.

 Fim da paridade e integralidade: A proposta prevê o fim da paridade e integralidade para 
todos os servidores que:

- Não tenham direito adquirido, ou seja, que não tenham preenchido os requisitos para 
requerer aposentadoria na data da promulgação da emenda, inclusive aqueles que in-
gressaram no serviço público antes de 2003; e

- Não tenham sido alcançados pelas novas regras de transição.

 Abono de permanência: Mantém o abono de permanência, correspondente, no máximo, à 
contribuição previdenciária, exclusivamente para os servidores que preencheram os requisi-
tos para a aposentadoria voluntária e decidiram continuar trabalhando, podendo permanecer 
nessa condição até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos.

 Carência para fazer jus ao benefício previdenciário: O prazo de carência para jus ao benefício 
previdenciário passa de 15 para 25 anos. No caso do servidor público que esteja na regra de transição, 
para que tenha direito à paridade e integralidade, terá que comprovar 20 anos no serviço público.

Com a eleição de Bolsonaro à presidência da República, a política de Estado mínimo e uma eco-
nomia liberal trará ao serviço público e aos servidores uma caça as bruxas, com o uso de adjetivos 
que já conhecemos como, por exemplo, “privilegiados”.  

As eleições gerais do último ano trouxe uma renovação no Congresso Nacional mais conservadora.

 Câmara dos Deputados: O índice de renovação foi de 47,37%, segundo cálculo da Secretaria-
Geral da Mesa (SGM). Em números proporcionais, é a maior renovação desde a eleição da As-
sembleia Constituinte, em 1986. Foram eleitos 243 deputados “novos” (de primeiro mandato) 
e reeleitos 251 deputados, de um total de 444 candidatos à reeleição. Ou seja, 56,5% dos depu-
tados que se candidataram à reeleição foram reeleitos. Também foram eleitos 19 ex-deputados 
de legislaturas anteriores (3,7%).

 Senado Federal: No total, das 54 vagas em disputa, 46 foram ocupadas por novos nomes — 
renovação de mais de 85%.

	 Demissão	por	insuficiência	de	desenho:	Tramita no Congresso Nacional três propos-
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tas para regulamentar a exoneração do servidor público estável por insuficiência de seu 
desempenho, que são: 

- PLC 248/1998, de autoria do Poder Executivo, que foi apresentado no Governo 
FHC, e já tramitou pelas Comissões e Plenário da Câmara dos Deputados, sendo 
alterado no Senado Federal; e até a presente data aguarda deliberação do Plenário 
da Câmara que decidirá se mantem o texto aprovado na Casa ou a alteração feita 
no Senado e segue a sanção.

- O Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2017 (Complementar), que regulamenta o 
artigo 41, § 1º, III, da Constituição Federal, e dispõe sobre a avaliação periódica 
dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e sobre 
a possibilidade de exoneração do servidor público estável por insuficiência de seu 
desempenho mediante avaliação da sua chefia imediata. Dessa forma, o projeto pre-
vê a obrigatoriedade de uma avaliação do desempenho aos servidores públicos a 
cada seis meses, pelos órgãos e entidades da Administração Pública, sob pena de 
automaticamente ser instaurado procedimento disciplinar para apuração de des-
cumprimento aos avaliadores responsáveis. Com isso, os servidores que receberem 
nota inferior a 30 pontos, verificada pela média ponderada das notas atribuídas aos 
fatores avaliativos durante quatro avaliações consecutivas, poderão ser exonerados, 
bem como os servidores que apresentem desempenho com nota inferior a 30 pontos 
ou igual ou superior a 30 pontos, mas inferior a 50 pontos em cinco conceitos in-
terpolados nas últimas dez avaliações, também poderão ser exonerado, mediante a 
instauração de um processo administrativo para tratar de cada caso.

O Projeto de Lei do Senado, em seu aspecto formal, por ser elaborado através de iniciativa de mem-
bro do Senado Federal, em matéria reservada privativamente a iniciativa do Presidente da República, 
não observou o artigo 61 da Constituição Federal. Logo, mostra-se formalmente inconstitucional.

Temos que ficar atentosà agenda ultraliberal do Governo, resistir e lutar, defender nossos direitos 
e conquistas. Teremos quatro anos deste governo e estaremos na trincheira para defender um País 
soberano, com direitos e garantias, na busca da igualdade social.

fontes PesQUIsadas Para o texto:
Sitio Câmara dos Deputados

Sitio Senado Federal

DIAP

DIEESE
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a despeito do grande volume de contratações no serviço público nos últimos 15 anos, o aumento 
da população e da demanda por prestação de serviços de qualidade culminou em um cenário 
de insuficiência de pessoas que trabalham e intensificação das atividades.

Gestão flexível da produção e do trabalho, acúmulo constante de novas tarefas, flexibilidade fun-
cional, rodízio de atividades, polivalência e multiqualificação. Marginalização do sentido do traba-
lho, carência de tempo para qualificação e identificação. Expectativa de crescente responsabilidade, 
autonomia para execução de tarefas complexas e criatividade.

Inserção de novas tecnologias e formas de produção: informatização, modelos de gestão produti-
vistas e de alta exigência. O trabalhador tem que se adaptar às novas tecnologias, “adaptar-se” a diver-
sos contextos, ao mesmo tempo manter a produtividade e trabalhar além do horário com ou sem paga-
mento de hora extra, sob a ameaça constante de responder a um processo Administrativo disciplinar.

Aumento das expectativas dos cidadãos/usuários por serviços mais ágeis e eficientes: melhora da oferta 
e da qualidade de serviços com caráter político. Muitas promessas de melhorias de serviços baseadas no 
sacrifício do trabalhador que precisa realizar o trabalho, muitas vezes sem a estrutura adequada para tal.

o QUe dIzem as PesQUIsas?
Pressão por resultados acima da média e a curto prazo; Contingente insuficiente de trabalhadores; 
Cenário de precarização da organização do trabalho; Aumento do custo humano no desenvolvi-
mento das atividades; Mal-estar e adoecimento(Albuquerque, 2011; Almeida, 2007; Andrade, 2011; 
Antloga, Maia, Cunha & Peixoto, 2014; Branquinho, 2010; Brusiquese& Ferreira, 2012; Daniel, 2012; 
Feitosa, 2010; Fernandes, 2013; Figueira, 2014; Medeiros, 2012)

Aumento expressivo na relação entre os casos de acometimento psicológico e trabalho: Transtor-
nos Depressivos; Transtornos de Ansiedade; Síndrome de Burnout; Síndrome do Pensamento Ace-
lerado; Transtornos de Pânico (Albuquerque, 2011; Almeida, 2007; Andrade, 2011; Antloga, Maia, 
Cunha & Peixoto, 2014; Antloga, Pinheiro, Maia e Lima, 2014; Branquinho, 2010; Brusiquese& Fer-
reira, 2012; Daniel, 2012; Feitosa, 2010; Fernandes, 2013; Figueira, 2014; Medeiros, 2012).

Para cumprir seu propósito de promover cidadania para a população, os trabalhadores do servi-
ço público acabam comprometendo sua própria cidadania, quando sacrificam seu direito a saúde e 
qualidade vida.

saúde e QUalIdade de vIda 
no servIÇo PúblIco

andréa Ferreira
Coordenadora Geral adjunta do Sindijus-Pr
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trIbUnal de JUstIÇa e a saúde do servIdor
Percebe-se ao ler sobre os objetivos estratégicos do Poder Judiciário (Conselho Nacional de Justiça, 
2009) que sua missão é realizar Justiça, fortalecendo o Estado democrático e fomentando a constru-
ção de uma sociedade livre, justa e solidária por meio da efetiva prestação jurisdicional. Sua visão é 
ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de Justiça, equidade e paz social. 

Dessa forma, buscam-se credibilidade e reconhecimento como um poder célere, acessível, res-
ponsável, imparcial, efetivo e justo, que busca o ideal democrático e promove a paz social, garantin-
do o exercício pleno dos direitos de cidadania. 

Entretanto, pouca referência se faz àqueles que de fato fazem a Justiça acontecer, ou seja, aos 
trabalhadores que atuam no Poder Judiciário e não se observa nesse planejamento a preocupação 
com a prevenção e cuidados com a saúde e qualidade de vida.

Importante ressaltar que a virtualização dos processos e a implantação de novas tecnologias, 
assim como a busca pelo cumprimento das metas, geraram mudanças significativas no contexto de 
produção, impondo novas exigências aos trabalhadores.

conselHo nacIonal de JUstIÇa frente 
a saúde do trabalHador do JUdIcIÁrIo
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou, em 15 de outubro de 2015, a Resolução CNJ nº 207, 
que instituiu a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário O 
objetivo da política é zelar pelas condições de saúde dos membros do Poder Judiciário. Para tanto, defi-
niu-se os princípios, diretrizes e estratégias para a implementação de programas, projetos e ações ins-
titucionais voltados à promoção e à preservação da saúde física e mental dos servidores e magistrados.

Apesar de tal Resolução datar de 2015, apenas ao final do ano de 2018 o Tribunal de Justiça do 
Paraná iniciou estudos para dar cumprimento a ela e nesse ano de 2019 foi criada a Comissão Esta-
dual de Atenção à Saúde de Magistrados e Servidores com a participação do Sindicato dos Servidores 
do Poder Judiciário do Paraná.

Essa participação do representante dos Servidores do estado faz-se imprescindível na construção 
de políticas de atenção integral a saúde dos trabalhadores que precisa passar pela visão de quem 
conhece o dia a dia do trabalho, condições estruturais e as angústias que também advêm de tantas 
injustiças que acontecem dentro da Casa da Justiça.

A construção dessas políticas precisa passar por um trabalho preventivo bem estruturado e que 
seja aplicado a cada nova meta que seja determinada ou alteração na organização do trabalho den-
tro do Tribunal de Justiça. De nada adianta investir apenas em ações paliativas ou reativas, enquan-
to a raiz do problema não for identificada e tratada com seriedade e comprometimento.

“A exigência de jornadas extenuantes e pressão contínua por maior produção é o que revela a 
arqueologia do adoecer. É uma condição em que o ser humano desaparece, dando lugar ao ser-
máquina, que não pode enfermar, não pode faltar à empresa, que deve, a cada segundo, superar as 
metas. Também poderíamos afirmar que, no período histórico atual, a grande arte no mundo do 
trabalho está centrada na fragmentação do trabalhador, na constante violação da dignidade e na 
flexibilização dos direitos, na precarização das condições de trabalho, desestruturação das formas 
de sociabilidade e abuso de poder. ”(Dra Margarida Barreto)
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em 2017 foi aprovada aLei federal13467, modificando a Consolidação das Leis do Trabalho e fa-
zendo a chamada Reforma Trabalhista. 

Em 2016 foi encaminhada ao Congresso Nacional a proposta de mudanças na previdência, 
fazendo a chamada oficialmente Reforma da Previdência. 

Em 2016 foi aprovada a Emenda Constitucional 95, limitando a variação dos gastos públicos de 
um ano para outroà variação do IPCA, por vinte anos. 

Em 2016 chegou a ser enviado ao Congresso Nacional o PL 257, limitando os direitos dos servido-
res estaduais e municipais aos dos servidores federais, retirando assim vários direitos dos servidores 
dos entes federados estaduais e municipais. 

Em 2019, o novo presidente da República enviou ao Congresso Nacional proposta de Reforma da 
Previdência ainda mais dura com os trabalhadores do que a reforma proposta pelo ex-presidente. 

Há ainda a possibilidade de uma nova reforma administrativa com redução de mais direitos de 
servidores públicos de todas as esferas e de todos os poderes. 

Há servidores do Poder Judiciário que ainda perguntam: o que nos atinge diretamente? 

Vejamos que todas as medidas estão dentro de um contexto muito maior de mudança do modelo 
de Estado. 

Em1989 foi firmado, por recomendação do FMI- Fundo Monetário Internacional e Banco Mun-
dial, capitaneando pela primeira ministra da Inglaterra e presidente dos Estados Unidos, o chamado 
Consenso de Washington. 

Segundo o texto elaborado por John Williamson, a recomendação para os países, principalmente da 
América Latina, era de que mantivessem um estado mínimo, sem preocupação com o bem estar social. 

reformas e 
o estado brasIleIro

Ludimar rafanhim
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O Brasil abraçou as idéias do já mencionado Consenso e, em 1995, criou o MARE-Ministério da 
Administração e Reforma do Estado, tendo como seu chefe o Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. 

O Ministério publicou cadernos com as propostas de mudanças no Estado Brasileiro. No primeiro 
deles fica claro o novo modelo de Estado quando afirma que o Estado Brasileiro deve se preocupar 
apenas com as carreiras típicas de estado e as define: diplomacia, segurança pública, arrecadação e 
Judiciário (magistratura). http://bresserpereira.org.br/recipient3.asp?cat=100

Segundo o texto do mesmo caderno, as demais atividades do Estado deveriam ser privatizadas, 
as que não fosse possível privatizar deveriam ser terceirizadas, as que não fosse possível terceirizar 
deveriam ser realizadas pelas entidades auxiliares do Estado. 

Foi assim que privatizaram a Telepar, Banestado, Vale, Banerj, Banespa e outras. Na mesma linha 
ocorreram e ocorrem terceirizações de vários serviços públicos e surgem as Organizações Sociais, 
Fundações Estatais de Direito Privado, OSCIPs e serviços sociais autônomos. 

É neste contexto que retiraram diversos direitos trabalhistas pela Lei 13467/2017, ampliaram o 
processo de terceirização e querem fazer a contra-reforma da previdência. 

A contra-reforma da previdência, além de dificultar a concessão de benefícios, rompe com o pacto 
de solidariedade entre gerações e cria o modelo de capitalização,onde cada trabalhador terá que ge-
rar sua própria aposentadoria mediante a formação de poupança individual no mercado financeiro. 

Há várias propostas que ainda não estão muito claras sobre a previdência, pois toda a proposta 
de nova legislação está sujeita a emendas e substitutivos de autoria da Presidência da República ou 
de parlamentares. 

Com base na mesma premissa do estado mínimo é que pode ocorrer uma nova reforma adminis-
trativa no Estado Brasileiro. 

No âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná, com base nas mesmas premissas, a extinção de car-
gos, a suspensão de concursos,a terceirização e privatização poderão atingir níveis inimagináveis 
até aqui. 

http://bresserpereira.org.br/recipient3.asp?cat=100
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os trabalhadores do Judiciário não vivem numa ilha, o que acontece no mundo, no Brasil, 
no Paraná e no Judiciário diz respeito a eles e diz respeito a toda sociedade. A geopolítica 
mundial, os sistemas socioeconômicos, o sistema financeiro internacional, as corporações 

transnacionais, o mundo do trabalho devem ser sempre objetos de análise por parte da classe traba-
lhadora do judiciário. Assim, a classe estará alerta para as ameaças e oportunidades que se apresen-
tam nesta dinâmica, mas contraditória e conflituosa relação capital-trabalho. 

Através do Documento 319 do Banco Mundial (BM) - O Setor Judiciário Na América Latina e No 
Caribe Elementos Para Reforma - vê-se que a tal ilha internalizada por muitos trabalhadores do ju-
diciário é ilusão. O Documento 319 do BM é uma cartilha de cunho político, ideológico e financeiro 
elaborada em 1996 pelos representantes do Neoliberalismo, especificamente os EUA, criando as 
diretrizes para uma reforma do judiciário na América Latina e no Caribe preparando o judiciário 
destas regiões para a chegada do receituário neoliberal de arrocho fiscal, privatizações, desregula-
mentações, flexibilizações de leis trabalhistas e outros ataques aos trabalhadores do setor público e 
privado. Logo, tudo a ver com os servidores do judiciário.

Entender o D319 é entender as mudanças ocorridas no judiciário brasileiro principalmente da 
década de 90 aos dias atuais: a quem serve o judiciário; o caráter do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), suas Resoluções, Recomendações e seus julgados; o papel dos servidores e dos magistrados; 
os conceitos de eficiência, modernização e acesso à justiça.

Entender a proposta do Banco Mundial para a reforma do judiciário latino-americano é entender 
como essas mudanças interferem no dia-a-dia do servidor do judiciário: na luta por direitos; na luta 
por condições de trabalho; no tratamento desigual concedido aos servidores comparado aos magis-
trados; nas legislações exigindo competividade e superexploração dos servidores e no adoecimento 
por acúmulo de serviço.

Entender o judiciário no qual se está inserido é o caminho para que o servidor possa planejar sua 
luta por direitos, por um judiciário democrático e popular e por uma sociedade igualitária e justa.

Por isto, todos os servidores e servidoras do judiciário paranaense estão convidados para, ancora-
do no Documento 319 do Banco Mundial, participar de um debate franco e aberto sobre o judiciário 
que temos e o judiciário que queremos construir, na Plenária de Debates realizada pelo Sindijus-PR.

os servIdores do 
JUdIcIÁrIo nÃo vIvem nUma 

IlHa: Uma anÁlIse Geral 
sobre o docUmento 

319 do banco mUndIal
Marco aurélio Velleda
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Para produzir a análise de conjuntura é necessário que em sua estrutura três aspectos fun-
damentais:

- o estado

- o mercado

- a sociedade civil

Diante desta combinação é que também precisamos incluir a análise internacional respondendo 
aos aspectos anteriormente citados.

Sobre o estado, nota-se que o mesmo vem perdendo força, a ponto de organizar uma agenda de políticas 
públicas em países da Europa e agora nos países da América Latina, com uma forte ofensiva neoliberal.

Por outro lado, alguns poucos outros países vivem uma ascensão com forte indício econômico, 
porém ainda com falta de distribuição de renda e retrocessos em atendimento à populações com 
maior necessidade.

Quanto ao mercado produz ações de controle sobre o grau de desenvolvimento da maioria de 
países, inclusive o Brasil.

Produz uma disputa muito rentável, porém invisível para a grande maioria da população. A opção 
do atual governo indica que a especulação financeira terá prioridade em detrimento ao desenvolvi-
mento industrial e comercial, com várias medidas que vem sendo tomadas.

A ênfase na dinâmica das forças produtivas não indica que seja de inclusão e da  superação de 
uma das maiores mazelas que é o desemprego.

Precisamos ficar atentos para entender e acompanhar como tem se dado a distribuição da renda 
nacional, pois este acompanhamento produz a mais fiel síntese ou extrato de como se desenvolve 
uma sociedade, além de acompanhar o desenvolvimento da democracia.

Quanto aos aspectos da sociedade civil poderemos entender as mudanças que estamos vivendo, 
mas principalmente de onde surgem estas mudanças, isto é, quais são os fatores sociais que produ-
zem estas mudanças, seja de comportamento social como também de reprodução destas mudanças.

Um dos aspectos mais importantes e desafiadores são compreender quais são os articuladores 
e pensadores que tem esta imensa capacidade de influir sobre o pensamento e comportamento de 
milhões de pessoas.

A história da humanidade, em tempos e com métodos diferentes, já viveu experiências que ao 
serem compreendidas podem dar sinais para compreender mudanças tão significativas.

Nesta complexa conjuntura localiza-se o estado, os serviços públicos e servidores/as públicos/as.

Localizar com a maior precisão possível é necessário para as entidades sindicais possam produ-
zir articulações e iniciativas que tenham efetividade para reverter que vão desde as condições de 
trabalho, reconhecimento da carreira e salários que façam justiça pelo grau de importância que os 
servidores tem em uma sociedade democrática. 

a conJUntUra 
nossa de cada dIa

Márcio Pessatti
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