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AÇÃO TRABALHISTA SOBRE PDVI
Há muito tempo, o SINTAEMA vem travando bata-

lhas para melhoria nos PDVI’s implementados pela CA-
SAN a partir de 1994.

Nossa luta baseia-se no princípio básico da manu-
tenção do poder aquisitivo do (a) trabalhador (a) quan-
do vier a se aposentar.

Os PDVI’s de 2006, 2007, 2008 e 2009 não constam 
nos Acordos Coletivos porque entendemos que eram 
rebaixados e algumas cláusulas feriam direitos dos tra-
balhadores (as), como: a) pagamento de apenas 65% da 
remuneração fixa da ativa;  b)  proibia a   adesão  ao 
PDVI  dos empregados (as) que tivessem ação na justiça 
contra a CASAN. Felizmente, depois de muita batalha, 
conseguimos abolir estas aberrações.

MAIS UMA VITÓRIA IMPORTANTE DO SINTAEMA

ELEVAMOS DE 65% PARA 75%
Foram muitas as discussões travadas pelo SINTAE-

MA e pelo conselheiro PALADINI com a direção da CA-
SAN, com o objetivo de elevar o percentual pago de 65% 
para 75% da remuneração- vide atas das reuniões do 
Conselho de Administração nº 247, 248 e 249 de 2009, 
onde o conselheiro PALADINI pautou esta questão.

Depois de muita batalha conseguimos elevar de 65% 
para 75%. Entretanto algumas dezenas de companheiros 
(as) ficaram de fora, visto que a medida PASSARIA a ter 
efeitos a partir da decisão do Conselho de Administração. 

Restou ao SINTAEMA, em 2009, ajuizar ação traba-
lhista - processo nº RT 06325-2009-026-12-00-0, que 
tramita na 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis - cujo 
objeto é à cobrança das diferenças do valor das parcelas 
de indenização aos trabalhadores que aderiram ao PDVI 
antes de 17 de outubro de 2008. 

Perdemos no primeiro grau de jurisdição, mas ganha-
mos em outras instâncias. A CASAN foi condenada a pagar 
as diferenças do PDVI, majoração do percentual de inde-
nização mensal aos 86 trabalhadores (as) que haviam sido 
prejudicados. O Acórdão (sentença) do Tribunal Regional 
do Trabalho da 12ª Região - da relatora Desembargadora 
ÁGUEDA MARIA LAVORATO PEREIRA, deu provimento ao 
recurso do Sindicato “para que sejam adimplidos a todos 
os empregados substituídos que receberam ou estejam 
recebendo valores referentes à indenização mensal pela 
adesão ao PDVI os mesmos percentuais indenizatórios...”

Da fundamentação da decisão que está em execução 
o esclarecimento: “Para que a apuração dos valores devi-
dos, deverão ser observados ao tempo da liquidação de 
sentença, a relação das fls. 72/102, referente aos empre-
gados que tenham sido dispensados antes de 17/10/2008 
e que tenham aderido ao PDVI com indenização mensal”. 
A relação dos oitenta e cinco beneficiários está no site do 
sindicato- http://www.sintaema.org.br/imagens_adm/
documentos/nome-dos-beneficiarios-pdvi_4232.pdf

DECISÕES DA JUSTIÇA



AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

ASSEMBLEIA DECIDIRÁ

Como ganhamos também no TST, o processo retor-
nou à 3ª Vara do Trabalho para dar início a execução. 
O Perito Judicial designado apresentou cálculo para os 
86 empregados em 15 de setembro de 2014. A Juíza Ti-
tular determinou audiência de conciliação na execução 
que foi designada para o dia 25 de setembro de 2014.

Na audiência a CASAN “reconheceu” os valores de 
60 dos substituídos, dizendo que pretende nos embar-
gos a execução, impugnar o direito dos demais 26, para 
que a Justiça decida se pode ou não haver exclusão. Na 
oportunidade, a CASAN também fez uma proposta de 
pagamento parcelado em até 12 vezes para aqueles 60 
trabalhadores. Essa proposta não foi aceita pelo Sinta-
ema que propôs o pagamento em até 03 (três) vezes 
a todos os 86 ex-empregados (as).  Como não houve 
acordo a Juíza concedeu 30 dias para possíveis novas 
tratativas entre CASAN e Sintaema.

O SINTAEMA consignou na ata da audiência, ex-
pressamente e com veemência, a não concordância 
com a exclusão de nenhum dos beneficiários, a simples 
leitura das decisões judiciais evidenciam que não pode 
haver exclusão.

É importante destacar que para aqueles traba-
lhadores que ainda continuam recebendo parcelas 
mensais de indenização, por força da decisão judicial e 
reconhecimento pela CASAN (em relação aos 60) já a 
partir do mês de setembro 2014, a inclusão em folha, 
das diferenças de PDVI referente àqueles ex-empre-
gados (as) que ainda recebem remuneração inferior a 
75%.

Assim pendentes para execução, no processo ju-
dicial, os valores devidos entre o período em que o 
beneficiário recebeu a primeira prestação mensal da 
indenização até o seu final e ou até o mês de janeiro 
de 2014, acrescidos de juros e correção monetária.

A direção do Sintaema e o Conselheiro PALADINI 
buscam junto a Direção da CASAN uma nova proposta 
para quitação desta Ação, tanto no tocante ao número 
de parcelas como no pagamento à todas as pessoas 
envolvidas. Essa pauta será apreciada e deliberada em 
Assembleia, conforme edital de convocação abaixo:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente EDITAL, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AM-
BIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – SINTAEMA-SC, convoca todos os trabalhadores 
da base territorial pertencentes ao quadro funcional da Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento – CASAN, substituídos/beneficiários na ação trabalhista processo nº RT 06325-
2009-026-12-00-0, que tramita na 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis onde é Autor o SIN-
TAEMA e Ré a empresa CASAN, cujo objeto foi a cobrança das diferenças do valor das par-
celas de indenização aos trabalhadores que aderiram ao PDVI antes de 17 de outubro de 
2008, (a relação dos oitenta e seis beneficiários está no sítio eletrônico do sindicato -    www.
sintaema.org.br), sindicalizados e não sindicalizados, para participarem da ASSEMBLEIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 24 DE OUTUBRO DE 2014, no AUDITÓRIO 
DO CIOM – Centro Integrado de Operação e Manutenção da Região Metropolitana (Rua 
XV de Novembro, 230 – Balneário Estreito) às 14 HORAS em primeira convocação e às 
14 horas 30 minutos em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Informações sobre o trâmite do processo trabalhista RT 06325-2009-026-
12-00-0, que tramita na 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis e da audiência de conciliação 
ocorrida no dia 25 de setembro de 2014, em fase de execução de sentença; 2) Análise e 
deliberação sobre a proposta de conciliação apresentada pela CASAN; 3) Discussão e deli-
beração dos honorários advocatícios; 4) Encaminhamentos. Florianópolis 15 de outubro de 
2014 – José Oliveira Mafra - Presidente do SINTAEMA-SC.

* Este edital será publicado no Jornal Diário Catarinense, no dia 17 de outubro de 2014.


