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AÇÃO TRABALHISTA SOBRE PDVI
No dia 24 de outubro, foi realizada, no Auditório 

do CIOM, uma Assembleia Extraordinária para tratar 
da Ação Trabalhista sobre o Plano de Demissão Vo-
luntária Incentivada (PDVI), ajuizada pelo Sintaema 
contra a Casan no ano de 2009.

A Ação, que tramita na 3ª Vara do Trabalho de 
Florianópolis, tem como objeto a cobrança das di-
ferenças no valor das parcelas de indenização aos 
trabalhadores que aderiram ao PDVI antes de 17 de 
outubro de 2008.

Em assembleia, a direção do Sintaema, junta-
mente com o advogado, Dr. Roberto Ramos Schmi-
dt, e o Conselheiro, Jucelio Paladini, buscaram junto 
aos trabalhadores uma nova proposta para quitação 
desta Ação, tanto no tocante ao número de parcelas 
como no pagamento a todas as pessoas envolvidas, 
visto que a Casan propôs o pagamento somente a 
60 dos 86 trabalhadores envolvidos. 

O Sindicato está na luta, junto a estes trabalha-
dores, para garantir a indenização aos 86 benefici-
ários!

A relação com os nomes dos beneficiários pode 
ser conferida AQUI! 

Sintaema luta para garantir indenização aos 86 beneficiários 

A Casan foi condenada a pagar as diferenças de 
PDVI, majoração do percentual de indenização men-
sal aos 86 trabalhadores prejudicados. 

Como o Sintaema ganhou a ação também no 
TST, o processo retornou à 3ª Vara do Trabalho para 
dar início à execução. O perito judicial designado 
apresentou cálculo para os 86 empregados em 15 
de setembro de 2014. A Juíza Titular determinou au-
diência de conciliação na execução que foi designada 
para o dia 25 de setembro de 2014. 

Na audiência, a CASAN “reconheceu” somente 
os valores de 60 dos substituídos e disse que pre-
tende, nos embargos a execução, impugnar o direito 
dos demais 26. Na oportunidade, a CASAN também 

fez uma proposta de pagamento parcelado em até 12 
vezes  para os 60 beneficiários, propondo excluir os 
26 trabalhadores de categorias diferenciadas e, com 
a não concordância do sindicato, a empresa fez uma 
última proposta de pagamento em 08 vezes para os 
60 trabalhadores. As duas propostas foram rejeitadas  
por unanimidade pelo Sintaema. É importante salien-
tar que o SINTAEMA consignou, na ata da audiência 
a não concordância com a exclusão de nenhum dos 
beneficiários.

Em assembleia, os trabalhadores foram informa-
dos que será cobrado a título de honorários advocatí-
cios que será de 15% (quinze por cento) do valor total 
de cada trabalhador e, se realizado cálculos e confe-
rência de cálculos por perito indicado pelos advogados, 
o trabalhador pagará - a este -1% (um por cento) do 
valor bruto de seu crédito a serem pagos quando do 
recebimento da ação. Este item foi aprovado por una-
nimidade; assim, os representados na ação terão que 
assinar procuração e contrato de honorários advoca-
tícios que serão anexados ao processo. Na oportuni-
dade, os trabalhadores decidiram que vão seguir com 
as negociações e com o processo até que a proposta 
contemple os anseios de todos, sem exclusões e com 
possibilidade de parcelamento em menos vezes.

Para saber mais sobre a Ação, clique AQUI! 

SAIBA MAIS SOBRE ESTA AÇÃO

Sintaema esclarece os beneficiários sobre a Ação.
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