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AÇÕES COLETIVAS – SINDENEL 
 
 
PROCESSO 5004316-80.2014.404.7000 – AÇÃO FGTS  

Trata-se de uma ação em face a Caixa Econômica Federal, objetivando a reposição 

da perda da correção monetária por índice oficial. 

Diante da evidente expropriação do patrimônio jurídico do trabalhador, o Sindenel 

legitimo representante da categoria ajuizou a ação para que se pudesse conferir ao 

trabalhador sua recomposição econômica, englobando o período de 1999, até os 

dias atuais, conforme orientação disponibilizada em 2013. 

Atualmente essa ação encontra-se suspensa por determinação do STF, sem data. 

 

PROCESSO 1658000-51.2009.5.09.0028 – AÇÃO TELEMARKETING 
CONTRATADOS ATÉ 30/04/2009 – SUPRESSÃO DO INTERVALO  
 

Trata-se de uma ação promovida pelo Sindenel em face da COPEL aos trabalhadores 

lotados no telemarketing com contratos anteriores a data de 30/04/2009 o qual 

suprimiu o intervalo de 20 minutos que era concedido anteriormente à vigência da 

norma interna AC 40110/2009. 

A ação foi julgada procedente para o pagamento de 20 minutos diários de intervalo de 

intrajornada aos substituídos contratos até a data de 30/04/2009.  

Atualmente a ação encontra-se liquidação, onde serão apurados os valores devidos 

da condenação. 

PROCESSO 0001346-23.2011.5.09.0002 – PERICULOSIDADE DOS TÉCNICOS DE 
INFORMÁTICA 

Trata-se de uma ação coletiva interposta pelo Sindenel, face a Copel, objetivando o 

pagamento de adicional de periculosidade aos técnicos de informática. 



 

2 
 

Em sentença foi reconhecido o direito ao recebimento do adicional de periculosidade 

apenas aos técnicos de informática que executam serviços em Usinas e 

Subestações. 

Atualmente a ação encontra-se em fase de execução. 

 

PROCESSO 28442-2014-014-09-00-8 – AÇÃO DO REPOUSO SEMANAL 
TRABALHADO 
 

Trata-se de ação que buscou o pagamento do repouso semanal remunerado dos 

relação aos trabalhadores da ELETROSUL, lotados no Paraná. 

 A ação foi julgada improcedente e o Sindenel entrou com recurso dessa decisão.  

Atualmente o processo se encontra em recurso de revista junto ao TST sem previsão 

de data de julgamento. 

PROCESSO 3579100-05.2008.5.09.0012 – AÇÃO DAS PROGRESSÕES POR 
ANTIGUIDADE  
 
Trata-se de uma ação que busca a aplicação da norma interna PCS/1997 aos 

empregados da ELETROSUL lotados no Paraná quanto à aplicação previsão de 

progressões por antiguidade. 

Atualmente a ação foi julgada procedente e encontra-se em fase de liquidação. 

 

PROCESSO 0001370-73.2019.5.09.0001 – AÇÕES DE EXECUÇÃO DE 
SENTENÇA – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 

O Sindenel buscou o reconhecimento da natureza salarial do benefício de auxílio 

alimentação aos seus representados admitidos até 31/08/1996. 

 A ação foi julgada procedente e, atualmente encontra-se em fase de execução. 
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Essa execução foi desmembrada em 18 ações de execução a pedido do juízo, 

conforme segue a planilha: 

 

DIVISÃO DOS GRUPOS 

0001141-16.2019.5.09.0001 (1-30)  

0001142-98.2019.5.09.0001 (31-60)  

0001143-83.2019.5.09.0001 (61-90)  

0001144-68.2019.5.09.0001 (91-120)  

0001145-53.2019.5.09.0001 (121-150)  

0001146-38.2019.5.09.0001 (151-180)  

0001147-23.2019.5.09.0001 (181-210) 

0001148-08.2019.5.09.0001 (211-220)  

0001202-71.2019.5.09.0001 (221-250)  

0001203-56.2019.5.09.0001 (251-280)  

0001204-41.2019.5.09.0001 (281-310)  

0001205-26.2019.5.09.0001 (311-340) 

0001206-11.2019.5.09.0001 (341-370)  

0001207-93.2019.5.09.0001 (371-400)  

0001208-78.2019.5.09.0001 (401-430) 

0001209-63.2019.5.09.0001 (431-460)  

0001210-48.2019.5.09.0001 (461-490)  

0001211-33.2019.5.09.0001 (491-494)  

 

 

0002261-50.2017.5.09.0006 – AÇÃO SOBREAVISO 

O Sindenel com a presente ação objetivou o pagamento do sobreaviso a todos os 

representados que trabalham sob esse regime. 

A sentença julgou extinta a pretensão, logo, o sindenel recorreu dessa decisão e o 

acordão reformou a sentença para que a ação fosse julgada no mérito. 

 A Copel apresentou recurso contra a decisão do tribunal e atualmente a ação 

encontra-se no TST para verificar se há necessidade de julgamento no tribunal de 

origem. 


