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Acordo

SINAI encerra o ano com a formalização de acordos para 
pagamento de dívidas trabalhistas aos trabalhadores da 

DATANORTE

S I N A I  a c a b a  d e 
realizar, juntamente 
com sua assessoria 
j u r í d i c a ,  u m a 

importante tarefa: formalizar 
acordos de pagamento de ações 
judiciais de dívidas trabalhistas 
dos trabalhadores da Companhia 
de Processamento de Dados do 
RN - DATANORTE.
 Em duas semanas 
de audiências, representantes 
da  Datanor te ,  do  SINAI 
e a juíza Lisandra Cristina 
Lopes firmaram 228 acordos, 
que somaram a quantia de 
R$ 2.680.705,37. Dos 228 
processos, 122 são de autoria 
do SINAI, e os demais de ações 
particulares.

Acordos foram realizados durante a Semana Nacional de Conciliação, de 2 a 6 de dezembro

 “Isso representa quase 
a totalidade dos recursos que 
estavam disponibil izados, 
que eram de R$ 2,7 milhões”, 
informou a juíza.
 D o  m o n t a n t e 
disponibilizado pela DATA 
NORTE, pelas regras da Justiça, 
foram pagos, em primeiro lugar, 
os portadores de doenças graves 
e, em segundo lugar, os de idade 
superior a 60 anos. Os portadores 
de doenças graves tiveram seus 

laudos periciais analisados pela 
justiça, antecipadamente. Logo 
após, receberam os demais.
 A  l i s t a  d o s 
beneficiários foram expedidas 
e autorizadas pela Justiça do 
Trabalho. O Sindicato não teve 
acesso antecipado a qualquer 
i n f o r m a ç ã o  a c e r c a  d o s 
beneficiários das ações. Sendo 
assim, o Sindicato sente que 
cumpriu o seu dever, apenas 
repassando os pagamentos, 

conforme regras determinadas 
pela Justiça e cumpridas pelo 
representante das categorias.
 Para a DATANORTE 
pagar o montante de sua dívida, 
estimada atualmente em mais de 
70 milhões, faz-se necessário 
urgentemente que a Justiça do 
Trabalho designe a realização 
imediata de leilão dos bens da 
extinta Companhia, inclusive 
já devidamente ofertados 
pela ré. Sem isso, centenas de 
trabalhadores, inclusive os que 
têm prioridade (idosos), estão 
ficando sem receber o que lhes 
é de direito, devido à inércia da 
Justiça em autorizar a imediata 
venda dos bens da reclamada 
para pagamento de suas dívidas.

O “O Sindicato sente que cumpriu o seu dever, 
apenas repassando os pagamentos, conforme 

regras determinadas pela Justiça e cumpridas pelo 
representante das categorias.”

STF revoga liminar que suspendeu pagamento de 
mandado de segurança aos trabalhadores do IDIARN

Ação cobra pagamento do restante dos 70% do Plano de Carreira

M i n i s t r o  d o 
S u p r e m o 
Tribunal Federal, 
Joaquim Barbosa, 

revogou, nesta segunda-
f e i r a  ( 1 6 ) ,  l i m i n a r 
concedida ao Governo 
do RN, que suspendeu o 
pagamento do restante dos 

70% do pagamento do Plano de 
Cargos Carreira e Salários (LC 
436/2010) dos trabalhadores 
do Instituto de Defesa e 
Inspeção Agropecuária do RN 
- IDIARN.
 A ação tramita na 
justiça há quase dois anos 
e é fruto de mais um dos 

acordos descumpridos pelo 
Governo Rosalba Ciarlini e 
foi encaminhada ao STF em 
maio de 2013. Em junho deste 
ano, o ministro suspendeu 
a segurança concedida pelo 
Tribunal de Justiça do RN.
 “Uma vitória suada, 
na luta política e na justiça. 

O Como o IDIARN, existem 
mais 6 ações tramitando 
no STF. A vitória, em 
breve, será total, e a 
truculência e ignorância 
governamentais  não 
prosperarão”, declara 
o secretário geral do 
SINAI, Santino Arruda.
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Justiça determina que ação de execução que cobra PCCS 
da CEASA seja individualizada

Justiça do Trabalho 
d e t e r m i n o u 
recentemente que a 

ação de execução impetrada 
pelo SINAI para cobrança 
dos 70% do restante do Plano 
de Carreira dos trabalhadores 
da Central de Abastecimento 
do  RN -  CEASA se ja 
individualizada.

A
Ação cobra os 70% do restante do Plano de Carreira dos trabalhadores

RPV
SINAI finaliza pagamento de créditos de RPV 

aos trabalhadores da Fundac

pós 20 anos de 
t r a m i t a ç ã o ,  a 
Justiça creditou 
a g o r a ,  e m 

novembro, na conta do 
SINAI, o equivalente a 
R$ 6.60 milhões por parte 
do Governo do Estado ao 
SINAI RN para pagamento 
de precatório da FUNDAC 
a cerca de 1.670 servidores.
 O crédito foi feito 
pelo Tribunal Regional do 
Trabalho de Natal-TRT21 na 
conta do SINAI, no último 
dia 08 de novembro. Desde 
então, o Sindicato passou 
a adotar as providências 
inerentes a sua liberação, 
iniciando pela elaboração 

A dos recibos, além de organizar 
a listagem do pessoal por 
ordem alfabética, incluindo 
os dados de conta bancária de 
cada um.
 O trabalho foi feito 
de forma minuciosa, com 
bastante cuidado para evitar 
erros. Nomes em duplicidade, 
por exemplo, exigiram uma 
conferência em conjunto com 
o Departamento de Recursos 
Humanos da Fundação.

Ordem Judicial
 O  S i n d i c a t o  f o i 
procurado reiteradamente 
por alguns companheiros e 
companheiras com problemas 
de saúde tanto pessoal quanto 

em família, na tentativa 
de obter os benefícios da 
prioridade.
 O SINAI ouviu todos 
os pedidos, entretanto ressaltou 
a todos os que  o procuraram 
que os pagamentos seriam 
feitos rigorosamente na ordem 
fornecida pela Tribunal. Ou 
seja,  qualquer alteração 
na ordem dos pagamentos 
determinado pela Justiça, 
apenas por mandado judicial.
O Sinai divulgou lista de 
servidores com pendências 
de quem não possui conta 
bancária cadastrada no SINAI 
para recebimento de valores do 
processo de Política Salarial 
da Fundac.  Entretanto, alguns 

ainda não se manifestaram.
 Ao todo, foram 
pagos 5,2 milhões a 1.370 
trabalhadores, restando 
ainda 300 beneficiários 
da ação que ainda não 
foram local izados ou 
que faleceram ao longo 
do p rocesso. Nesse caso, 
na prestação de contas, 
o SINAI devolverá o 
crédito restante à Justiça. 
Em caso de o restante dos 
beneficiários ou herdeiros 
do beneficiário falecido 
aparece rem,  deverão 
procurar a Justiça para 
solicitar o pagamento do 
referido Requisitório de 
Pequeno Valor.

Pagamentos foram feitos em ordem alfabética

 Na ação coletiva, 
a Justiça determinou que o 
processo de execução seja 
individualizado. A decisão 
beneficiará 48 trabalhadores. 
 O  S I N A I  j á 
p r o v i d e n c i o u  t o d a  a 
documentação necessária e 
deu entrada nas respectivas 
ações.


