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COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 
CNPJ nº 76.483.817/0001-20 

COMPANHIA ABERTA 
Registro na CVM nº 1431-1 

 
 

ATA DA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DO  
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – ACT 2018-2019  

 
 

 

No dia trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, às 11 horas, no prédio da 

Companhia, na Rua Comendador Araújo, 614, térreo, sala VIP, Curitiba - PR, 

reuniram-se os representantes da Empresa e dos Sindicatos de Classe, que ao 

final assinam, para retomar as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 

2018-2019, face a rejeição dos empregados quanto à proposta inicial, nas 

assembleias realizadas pelas entidades sindicais. 

 

O Superintendente de Recursos Humanos, Cassio Vargas Pinto, deu boas vindas 

a todos e cedeu a palavra aos representantes sindicais.  

 

Os Sindicatos ressaltaram a importância de valorizar o corpo funcional e os 

resultados obtidos pela Companhia no período, principalmente em razão do 

comprometimento e do empenho dos empregados nessas conquistas de destaque 

nacional e internacional. Além disso, salientaram a insatisfação dos empregados 

em relação à proposta apresentada. Foram mencionados também os 

questionamentos da base acerca da cláusula de Mobilidade de Pessoal, 

exaustivamente debatida nas reuniões anteriores, inclusive sobre o poder 

discricionário da Copel e da cláusula do contrato de trabalho que prevê essa 

prerrogativa da Empresa quando da necessidade de readequar o quadro de 

empregados. Ainda, nesse sentido, cogitou-se a exclusão da cláusula. Diante do 

exposto, o Superintendente Cassio Vargas Pinto, salientou que a Copel entende 

os anseios e respeita o posicinamento das pessoas, mas ressaltou que a 

movimentação de pessoal somente ocorre em situações limites em que tenham 

sido esgotadas todas as possibilidades de remanejamento dentro da mesma 

região e atendendo, quando possível, aos interesses dos empregados. Assim, a 

Copel manterá a cláusula no Acordo. 

 

Com relação à redução do intervalo de almoço para 30 (trinta) minutos, a Copel 

não atenderá ao pedido por existir o risco de gerar um passivo trabalhista, uma vez 

que há o entendimento de que a redução atenta contra o artigo 7º da Constituição 
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Federal (preservação dos direitos do trabalhador), considerado cláusula pétrea e, 

por isso, é preciso sedimentar o entendimento antes de flexibilizar o horário. Outro 

aspecto a se considerar é o horário núcleo, estabelecido para atender às 

necessidades internas da Empresa e da sociedade em geral. Além disso, é preciso 

melhorar a gestão de produtividade pessoal, com o propósito de dimensionar o 

quadro de empregados em horários alternativos, atendendo tanto às demandas 

quanto ao interesse pessoal na escolha do período de trabalho. 

 

Com relação à cláusula Auxílio-Creche, a Copel propõe a manutenção dos termos 

acordados no ACT 2017-2018, inclusive do valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais). Os Sindicatos manifestaram a insatisfação dos empregados com 

relação à alteração do pagamento do benefício.  A Copel, ressalta que o 

procedimento de pagamento do benefício sem comprovação de valores, será 

mantido para as empregadas com filhos nascidos até 31 de dezembro de 2018, 

em respeito aos acordos coletivos firmados anteriormente. Para empregadas com 

filhos nascidos a partir de 1º de janeiro de 2019, o pagamento do benefício 

ocorrerá mediante comprovação dos valores, face à legislação em vigor e à 

necessidade da Empresa de ajustar suas práticas aos apontamentos feitos pela 

auditoria externa, a qual embasa a irregularidade do pagamento nos termos da Lei 

nº 8.212 de 1991, art. 28, § 9º, alínea “s”. Além disso, o auxílio-creche deve 

obedecer ao disposto no artigo 389 da CLT, bem como nas Portarias MTB nº 670, 

de 20 de agosto de 1997 e MTB nº 3.296, de 03 de setembro de 1986. 

 

 A Empresa e os Sindicatos discutirão a viabilidade legal do reembolso e 

comprovação nos casos de cuidadoras domésticas, uma vez que esta prática não 

está prevista em lei, mas pode ser firmada em acordo coletivo, como por exemplo, 

mediante o registro da cuidadora (babá) em carteira profissional. Nesse sentido, a 

Empresa solicita aos Sindicatos que apresentem propostas legalmente 

fundamentadas para que se possa atender ao pleito de reembolso das 

empregadas. 

 

Com relação ao término das férias em dia útil, a Copel garante aos empregados o 

direito a agendar o primeiro período de férias, com término em dia útil desde que 

respeitados os períodos mínimos previstos em lei, ou seja, o sistema não impedirá 

a marcação de férias desde que a divisão dos períodos obedeçam, independente 

da ordem, os períodos mínimos de 14 (quatorze) e 5 (cinco) dias.  
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Com relação à proposta da Copel de exclusão do parágrafo primeiro da cláusula 

Compensação de horas extraordinárias e sobreaviso, mediante acordo individual, 

os Sindicatos trouxeram a manifestação geral dos empregados sobre prorrogar o 

sistema de compensação das horas guardadas no banco para uso até o Carnaval 

de 2019 e, assim, solicitaram a prorrogação do prazo da validade do parágrafo 

primeiro da cláusula nos termos do ACT 2017-2018 até  a reunião Quadrimestral. 

A Copel propõe manter o atual sistema de compensação até 31 de março e a 

devida quitação das horas não usufruídas, e pagamento, em abril de 2019, das 

horas não compensadas. Além disso, propôs a criação de uma comissão mista, 

composta por representantes da Empresa e dos Sindicatos, a fim de apresentar 

alternativas para negociação de novo procedimento. 

 

A respeito das cláusulas econômicas, a diretora de Gestão Empresarial, Ana 

Letícia Feller, lembrou que o Acordo Coletivo da Copel é o melhor do setor elétrico 

e que o aumento proposto se coaduna com a responsabilidade econômico-

financeira da Empresa. Além disso, ressaltou que o reconhecimento pelo empenho 

dos empregados tem como momento oportuno o período de promoções salariais e 

não a negociação do ACT. 

 

O diretor de Finanças e Relações com Investidores, Adriano Rudek de Moura, 

salientou que a responsabilidade sobre a gestão da Companhia é o balizador das 

propostas apresentadas, mas solicitou que os representantes dos sindicatos 

apresentem considerações específicas na melhoria dos pontos considerados 

fundamentais pela base. 

 

Os Sindicatos consideraram que uma compensação da diluição da décima terceira 

parcela do auxílio-alimentação e um aumento real são questões preponderantes 

para o avanço das negociações. Diante disso, a Copel propõe o pagamento da 

parcela fixa de R$ 4.702,03 (quatro mil e setecentos e dois reais e três centavos) e 

da parcela váriavel correspondente a 0,55 RB (zero vírgula cinquenta e cinco) da 

remuneração base, bem como um um abono extra de R$ 861,00 (oitocentos e 

sessenta e um reais) a ser pago junto com o salário de dezembro de 2018. 

 

Os Sindicatos apresentaram como contra-proposta um abono extra de R$ 1.000,00 

e um valor de 0,6 RB da parcela variável. A Copel concordou com o valor de 0,6 

RB da parcela variável, mas não pode aumentar o valor do abono extra, conforme 

reivindicado. 
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Com relação à cláusula de Fundo Assistencial Sindical, a Copel informa que não 

há possibilidade de manter a cláusula em razão das exigências impostas pelas 

diretrizes da CCEE e pela legislação vigente.  

 

Com relação à Taxa Assistencial, as partes concordam em não incluir uma 

cláusula específica, mas alterar o conteúdo da cláusula quinta, incluindo a 

descrição da cobrança do valor específico, no sentido de preservar a prerrogativa 

legal da Empresa de não interferir na relação entre sindicatos e empregados, bem 

como assegurar a responsabilidade exclusiva dos sindicatos sobre os valores 

descontados em folha de pagamento relativos a essa contribuição. 

 

Os representantes dos Sindicatos e da Empresa entenderam que todas as 

possibilidades de melhoria da negociação do ACT 2018-2019 foram discutidas e 

encerraram a reunião, prevendo o início das assembleias para o dia cinco de 

novembro de 2018 e, em caso de aprovação, pagamento do abono na folha de 

pagamento, exceto a parcela extra a ser paga na folha de pagamento de 

dezembro do corrente ano. 

 
Pela Copel Holding  Pela Copel Distribuição  

CNPJ - 76.483.817/0001-20 CNPJ - 04.368.898/0001-06 
  
  

__________________________ __________________________ 
Cassio Vargas Pinto Fabiano Nezello 

CPF - 648.446.760-91 CPF - 019.335.149-81 
Superintendente CRH Gerente DGPD 

  
  

Pela Copel Geração  Pela Copel Telecomunicações  
CNPJ - 04.370.282/0001-70 CNPJ - 04.368.865/0001-66 

  
  

__________________________ __________________________ 
Fernanda Cagol de Almeida Katia de Fatima Antonio 

CPF - 052.701.279-38 CPF - 755.572.159-72 
Gerente DRHG/VRHG Gerente DPTE 

  
  

Pela Copel Holding  Pela Copel Holding  
CNPJ - 76.483.817/0001-20 CNPJ - 76.483.817/0001-20 

  
  

__________________________ __________________________ 
Tassia da Silva Giasson Meier Patricia Dittrich F. Diniz 

CPF - 065.305.589-77 CPF - 032.791.579-00 
Gerente CPGH Gerente NJTR 
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Pelo SINDELPAR  Pelo SINTEC 
CNPJ - 84.891.589/0001-55 CNPJ - 80.377.336/0001-07 

  
  

__________________________ __________________________ 
Paulo Sérgio dos Santos Solomar Pereira Rockembach 
CPF - 882.787.788-68 CPF - 200.228.590-04 

Diretor Presidente Diretor Presidente 
 
 

 

  
Pelo SINTESPAR  Pelo SINAP  

CNPJ - 76.085.893/0001-87 CNPJ - 81.172.900/0001-18 

  
  

__________________________ __________________________ 
João Carlos Fassina Denise Scoparo Penitente 

CPF - 233.976.169-72 CPF - 577.469.409-78 
Vice - Presidente Dirigente 

 
 

 

  
Pelo SINDENEL  Pelo STEEM 

CNPJ - 01.295.051/0001-50 CNPJ - 80.893.035/0001-36 
  
  

__________________________ __________________________ 
Alexandre Donizete Martins Claudeir Fernandes 

CPF - 462.359.069-00 CPF - 527.330.769-49 
Diretor Presidente Diretor Presidente 

 
 
 

 

  
Pelo SINDEL  Pelo STIECP  

CNPJ - 01.011.244/0001-32 CNPJ - 01.124.499/0001-01 
  
  

__________________________ __________________________ 
Edgard Jankowski Ivan de Oliveira Soares 

CPF - 474.722.609-59 CPF - 244.044.039-68 
Dirigente Diretor Presidente 

  
  

Pelo SINEL  Pelo SINDASP  
CNPJ - 03.690.095/0001-00 CNPJ - 77.948.727/0001-20 

  
  

__________________________ __________________________ 
Jimi Helio Ferreira Kristiane Plaisant Marcon 

CPF - 437.720.729-68 CPF – 032.451.589-80 
Diretor Presidente Diretora Presidente 
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Pelo SINSEPAR  Pelo SINAEP  
CNPJ - 80.328.370/0001-91 CNPJ - 77.974.434/0001-17 

  
  

__________________________ __________________________ 
Neuralice Cesar Maina Aloísio Merlin 
CPF - 209.978.509-06 CPF - 002.882.339-72 

Diretora Presidente Diretor Presidente 
  

 
Pelo SICONTIBA  Pelo SENGE  

CNPJ - 76.686.963/0001-52 CNPJ - 76.684.828/0001-78 
  
  

__________________________ __________________________ 
Adir Gnoatto Leandro Grassmann 

CPF - 545.859.539-49 CPF - 849.203.009-72 
Dirigente Dirigente 

 

 
Pelo SINEFI  Pelo SINDECON 

CNPJ - 01.437.126/0001-90 CNPJ - 77.086.684/0001-10 
  
  

__________________________ __________________________ 
Roberto Bispo dos Santos 

CPF 703.893.149-00 
Dirigente 

Odisnei Antonio Bega 
CPF 184.147.299-91 

Diretor Presidente 
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 


