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Após muita luta e uma grande paralisação dos trabalhadores, com maior adesão dos setores de manutenção, em 
23 de dezembro de 2008 a CASAN assinou com o SINTAEMA, com validade a partir de 1º de janeiro de 2009, um TER-
MO DE ACORDO regulando o funcionamento da gratificação por acúmulo de função de motorista.

Segundo o termo, esta gratificação seria paga de forma integral aos funcionários que desempenham atividades 
de manutenção, operação e da área comercial desenvolvidas em campo, e de forma fracionada aos funcionários no 
exercício de atividades administrativas (confira AQUI o Termo de Acordo na íntegra).

Há de se ressaltar que a referida gratificação não é um mero benefício concedido pela empresa com finalidade 
de complementar renda, esta gratificação é devida pela empresa pelo fato dos trabalhadores estarem em desvio de 
função ao dirigirem, visto que não é previsto nas atribuições de qualquer cargo, excetuando-se o cargo de motorista. 
Desta forma, pagar a gratificação para dirigir não é uma liberalidade ou bondade da CASAN, ela tem tal obrigação para 
eliminar o risco de sofrer processos por desvio de função, o que seria oneroso tanto para os trabalhadores quanto para 
a empresa, devido os trâmites legais e as custas judiciais.

GRATIFICAÇÃO PARA DIRIGIR:
DIREÇÃO DA CASAN NÃO RESPEITA ACORDO ASSINADO

PLANTÃO JURÍDICO NO SINTAEMA
Terças-feiras, das 10h às 11h30min
Quintas-feiras, das 14h às 17h

OBS.: No site já está disponível a listagem com os documentos que devem ser encaminhados por malote, correio ou 
fax ao SINTAEMA, para que nossa assessoria possa dar inicio aos trâmites legais (Para acessar a lista, clique AQUI). 

DIRETORES, SUPERINTENDENTES E ALGUNS CHE-
FES NÃO ENTENDEM O CONCEITO DE DIRIGIR?

Apesar do TERMO DE ACORDO assinado pela empresa, 
dos ACTs assinados todo ano e do PCS em vigor, tratarem e 
regularem a gratificação para dirigir, os “poderosos” da em-
presa parecem ainda não ter entendido a finalidade desta 
gratificação. Tem sido cotidiano receber reclamações de fun-
cionários que são obrigados a dirigir e não recebem a gratifi-
cação ou quando recebem, é apenas a fracionada, indepen-
dente de trabalharem nos setores externos da companhia.

A regra é clara, há três documentos oficiais entre a CA-
SAN e o SINTAEMA regulando a forma de pagamento, valor 
e a quem é devido, desta forma entendemos que já não há 
espaço para soluções administrativas para este impasse.

VAMOS COBRAR NA JUSTIÇA
O SINTAEMA informa que todos os funcionários 

da CASAN que dirigem, seja uma, duas ou vinte ve-
zes por mês, e trabalham na manutenção, operação 
eem atividades da área comercial desenvolvidas em 
campo e não vem recebendo a GRATIFICAÇÃO INTE-
GRAL, entrem em contato com a assessoria jurídica 
do SINTAEMA nos dias e horários informados abaixo 
para que iniciemos ação individual exigindo que a CA-
SAN cumpra seu compromisso, pagando a gratificação 
para dirigir, ou caso contrário, assuma os riscos sobre 
os desvios de função a que sujeita todo trabalhador 
quando o manda dirigir os carros da empresa sem 
que este esteja enquadrado no cargo de motorista.
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