
SENERGISUL - Sindicato dos Eletricitários do Rio Grande do Sul               29 de janeiro de 2020

     Cervantes

"A PERSEVERANÇA É A
MÃE DA BOA SORTE."

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

BÔNUS ALIMENTAÇÃO
INFORMAÇÕES PROCESSO

A Diretoria.

No final do ano de 2019,  o juiz determinou que o perito contábil corrigisse uma parte
dos cálculos de liquidação, pois este havia considerado o início dos cálculos como sendo
28/10/2009 ao invés de 17/11/2009. O perito apresentou a conta no mês de dezembro
(dias antes do recesso do judiciário). Logo em seguida, foi aberto prazo para os advogados
analisarem a nova conta e apresentarem impugnações que entendessem pertinentes.
Este prazo acabou ontem, 28/01/2020, tendo sido apresentado manifestação por nós e pelos
advogados da CEEE.

 Nossa manifestação foi para reiterar o que já pedimos em diversas oportunidades
durante o processo e que até o presente momento o juiz não decidiu:

 - Determinar que,  empregados que por alguma razão não tiveram o nome incluído no rol
de substituídos da ação coletiva possam pedir as diferenças no próprio processo ou em ação
própria;

- Determinar o imediato implemento em folha das diferenças de bônus para quem está
na ativa;

- Determinar a suspensão imediata do desconto da contribuição de custeio nos
contracheques dos empregados que estão na ativa;

- Manter a lista dos empregados definidos pelo perito, cujos cálculos já foram
apresentados;

- Cálculo do FGTS considerando a prescrição de 30 anos.

 Já os advogados da CEEE estão tentando reduzir o valor dos cálculos para excluir o nome
dos empregados que possuam ação ou execução individual (pedido que não concordamos),
bem como critérios de cálculos como correção monetária, INSS, reflexos pertinentes.

 O processo coletivo será enviado novamente ao juiz para que este decida sobre os
cálculos apresentados pelo perito em dezembro de 2019. Esperamos que a conta seja
homologada, para que seja iniciada a cobrança dos valores.

 *Por Dra. Marília Dutra (MCZ Advogados Associados)


