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Categorias representadas aprovam
ACT para Plano de Desligamento (PDI)
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Na semana passada a INTERSINDICAL realizou diversas 
Assembleias junto as suas bases representadas, iniciando 
na administração central e posteriormente em diversas 
regionais para discussão e deliberação da proposta da 
empresa para Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) especi�-
co para o plano de desligamento incentivado (PDI).

Ao �nal da contagem de votos, por maioria simples, os 
participantes aprovaram a proposta do ACT para o PDI.

Durante a realização das assembleias, foi explicado deta-
lhadamente todo o conteúdo da proposta, onde a 
INTERSINDICAL deixou bem claro, a todos os presen-
tes, que é totalmente contra, propostas que cerceiem o 
trabalhador de buscar na justiça seus direitos trabalhistas, 
haja vista que a proposta da empresa para o ACT, estabe-
lece que o empregado que aderir ao PDI, estará dando 
quitação ampla, geral e irrestrita a todas as verbas traba-
lhistas ao seu contrato de trabalho, ou seja, di�cilmente 
terá êxito em eventual reclamatória trabalhista, depois 
que se desligar da empresa.

A INTERSINDICAL observou que não está previsto no ACT, processos coletivos (substituto processual) movi-
dos pelos sindicatos. Consultado o diretor da área jurídica, �cou claro, pela manifestação do mesmo, que não 
há impedimento do empregado em aderir ao PDI, haja vista que o processo foi impetrado pelo sindicato e na 
ação não consta relação nominal dos substituídos, o que somente ocorrerá no �nal, caso a sentença for favorá-
vel ao sindicato. 

Para �nalizar a INTERSINDICAL já protocolou ofício a empresa, comunicando da decisão e solicitou apresen-
tação do regulamento do PDI, objetivando conhecer a proposta detalhadamente para futuramente dar supor-
te aos representados que vierem a aderir ao plano.


