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EM AUDIÊNCIA NO TRT, GOVERNO INSISTE EM PODER DEMITIR 

FUNCIONÁRIOS SEM JUSTA CAUSA 
 

Ocorreu no dia 03/09, a primeira audiência dos dissídios 
coletivos da Epagri, Cidasc e Ceasa, no Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT), através de videoconferência. 
 

A audiência ocorreu conjuntamente com o Seagro e o 
Sintagri, representados por seus presidentes, diretores 
e assessorias jurídicas. Participaram, ainda, o secretário 
executivo do GGG Márcio Cassol, o consultor jurídico da 
SAR Carlos Magno e representantes das empresas. 
 

Instado pela juíza do TRT a se manifestar, Carlos Magno repetiu que o governo mantém as diretrizes para os 
ACTs, não concedendo qualquer reposição salarial ou reajuste que apresente impacto econômico nas folhas 
de pagamento, como no vale-alimentação e no auxílio creche/babá. Ressaltou que a Lei Complementar (LC) 
173 proíbe o Governo de conceder tais reajustes e, pela sua interpretação, inclusive veda a possibilidade de 
renovação da cláusula de Caracterização de Justa Causa para Fins de Desligamento de Empregado 
(conhecida como “garantia de emprego”). Márcio Cassol, representando o GGG, manifestou-se reforçando 
que não há possibilidade de quaisquer reposições nos ACTs esse ano. 
 

As assessorias jurídicas do Seagro e Sintagri demostraram, citando a própria LC 173, que não há qualquer 
vedação de ordem legal para a renovação da cláusula de Caracterização de Justa Causa para Fins de 
Desligamento. O Presidente do Seagro manifestou que a cláusula não apresenta qualquer impacto 
econômico e já é histórica nos ACTs. Ressaltou que mesmo em meio à pandemia, ciclone, estiagem e outros 
eventos graves, todos os trabalhadores deram o seu melhor para que os agricultores fossem atendidos e, 
assim, contribuindo com toda a sociedade catarinense.  
 

Neste momento tão delicado, parece que o governo tenta acabar com essa conquista histórica e causar 
insegurança junto aos empregados, mesmo com um festejado aumento de receita do Estado de 8% em 
relação ao mesmo período do ano passado. 
 

A própria Juíza e a procuradora do Ministério Público do Trabalho manifestaram-se dizendo que, numa 
análise rápida da LC 173, a princípio também não viam nenhum impedimento de ordem legal para que o 
governo mantenha a referida cláusula no ACT, e recomendaram que o consultor jurídico da SAR, Carlos 
Magno, estudasse melhor o assunto.  
 

Como na última reunião de negociação o Seagro, juntamente com um grupo de sindicatos, concordou que 
a SAR apresente proposta para os ACTs em 10 dias, a juíza determinou à SAR o cumprimento do prazo e que 
as negociações seguissem, marcando nova audiência para daqui a 30 dias.  
 
 
 
 
 



 

Para o Seagro, por decisão de seu Conselho Deliberativo, a cláusula de Justa Causa para Fins de Desligamento 
é inegociável, e espera que o GGG reveja sua posição na proposta para o ACT a ser apresentada, 
considerando o que a mesma representa para a estabilidade dos trabalhadores e das próprias empresas. A 
necessidade de caracterização de justa causa para qualquer desligamento assegura que o trabalho das 
empresas possa ser realizado de forma impessoal e livre de interesses, gerando menos incertezas nestes 
tempos já tão conturbados. 

Qualquer nova informação, repassaremos a todos. 

 

A luta continua, vamos em frente! Juntos somos mais fortes! 
 
 

 


