
CASSI: DIGA NÃO À PROPOSTA DO BB!
De 24/9 a 5/10, os associados da Cassi poderão deliberar sobre a proposta de reforma 

estatutária apresentada pelo Banco do Brasil. O Sindicato orienta o voto NÃO! 
(págs. 4 e 5)
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#ALUTACONTINUA
TERCEIRIZAÇÃO IRRESTRITA PÕE 
CATEGORIA BANCÁRIA EM RISCO

Por mais de duas décadas, os bancários lutaram contra a terceirização irrestrita, 
legitimada pelo golpe. A hora é de continuar a resistência! (pág. 3)



   Tribuna
BancáriaEdição 1541  |  17 a 22 de setembro de 2018

AÇÃO DO ANUÊNIO DO BB

Sindicato realiza pagamento a mais 
35 benefi ciários

2

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Na segunda-feira, dia 10/9, o Sindi-
cato dos Bancários do Ceará realizou o 
pagamento da ação de anuênio do Banco 
do Brasil a mais 35 beneficiários que tive-
ram acordos homologados pela justiça. 

A ação é composta de 84 processos 
ao todo e beneficia 1.680 funcionários 
do BB. É importante manter o cadas-
tro atualizado no Site do Sindicato 

Na terça-feira, dia 11/9, mais 20 ex-becistas receberam 
os valores fi nais do pagamento de ação contra o Bradesco. 
Esse pagamento é a segunda parte dos valores repassados 
aos ex-funcionários do BEC, que já receberam a primeira parte 
em valores incontroversos.

De um total de 58 lotes com execuções separadas de, em 
média, 20 bancários cada um, 47 já foram pagos, restando 
outros 11 lotes a serem liberados pela Justiça. 

AÇÃO DO BEC: Mais 20 benefi ciários recebem valores fi nais de ação

(www.bancariosce.org.br/cadastro.
php) para que o bancário seja localizado 
com maior rapidez.

Durante a entrega dos cheques na 
segunda, 10/9, os diretores Bosco Mota, 
Valdir Maciel e o presidente do Sindica-
to em exercício, José Eduardo Marinho, 
deram esclarecimentos e informes sobre 
FGTS, Imposto de Renda e Previ.

“Essa é mais uma conquista do 
Sindicato em favor dos funcionários 
do Banco do Brasil. A ação do anuênio 
passou por várias fases e é sempre 
uma grande satisfação repassar esses 
valores aos beneficiários, os verdadei-
ros donos, através de acordos firma-
dos com o banco”, comemorou José 
Eduardo Marinho.

HISTÓRICO – A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará em 1998, pedindo o pagamento de dois reajustes 
salariais que o Banco do Estado do Ceará (BEC), não realizou 
na época, nas Convenções Coletivas de 1996/97 e 1997/98, 
e que fossem feitos esses refl exos, ou reajustes que o BEC 
não realizou, junto às verbas salariais, como 13º, férias, FGTS. 
Enfi m, todos os benefícios previstos pela legislação trabalhista 
e pelas Convenções Coletivas de Trabalho dos Bancários (CCT).
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REFORMA TRABALHISTA

Bancários manterão luta contra 
terceirização irrestrita

3

Por mais de duas décadas, a categoria 
bancária empreendeu uma luta árdua e 
constante contra a terceirização irrestrita. 
A resistência foi rompida com o golpe de 
2016. Numa manobra ardilosa, deputados 
federais desengavetaram um projeto anti-
go de 1998, de autoria do então presidente 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e 
aprovaram, em 22 de março de 2017, a 
terceirização sem limites. 

Como o projeto já havia sido aprovado 
pelo Senado em 2002, seguiu para a sanção 
do governo golpista de Temer, que assi-
nou a medida (lei 13.429/2017) nove dias 
depois. Recentemente, em 30 de agosto 
deste ano, esse ataque aos trabalhadores 
foi legitimado pelo Supremo Tribunal Fe-
deral: por seis votos a quatro, os ministros 
de toga do STF aprovaram essa forma de 
contratação precária em todos os setores 
de uma empresa, inclusive nas públicas.

Mesmo nesse cenário de ataques, os 
bancários acabam de assinar um acordo 
que garante os direitos previstos na CCT 
por dois anos. Agora, organizados em seus 
sindicatos, farão frente à terceirização e a 
outras formas de contratações precárias 
previstas na lei trabalhista de Temer e 
seus aliados.

Os trabalhadores bancários são sérios 
candidatos a alvos da terceirização, como 
por exemplo, gerentes e operadores de 
caixa, que a partir de agora podem não ser 
mais contratados diretamente pelo banco. 
Acrescente-se nesse cenário o fechamento 
de agências físicas, com os serviços migran-
do cada vez mais para o ambiente digital, e 
o cliente não saberá mais se o trabalhador 
é ou não funcionário do banco.

Terceirizados ganham até 70% menos 
que os contratados diretos, têm jornadas 
de trabalho maiores e não estão resguar-
dados por sindicatos fortes. Os terceiri-
zados do setor fi nanceiro, por exemplo, 
não usufruem dos direitos previstos na 

CCT da categoria, como PLR e jornada de 
seis horas.

“Só fi zeram isso no golpe. Na demo-
cracia teriam medo de fazer”, afi rmou 
o presidente nacional da CUT, Vagner 
Freitas, enfatizando que a consequência da 
terceirização irrestrita será a precarização 
do trabalho e a piora do serviço oferecido. 
“A terceirização não é para melhorar o 
serviço, é para reduzir salário apenas. A 
terceirização é ruim para o consumidor 
do produto fi nal, que perde em qualidade. 
Não consigo imaginar uma sociedade que 
vai dar certo com mão de obra desquali-
fi cada e precarizada. A terceirização não 
vai melhorar as coisas. Ela precariza a 

mão de obra e a qualidade do serviço que 
presta, e isso vai pondo o país no atraso 
tecnológico”, explicou.

Além da terceirização, Temer e sua 
base aliada no Congresso aprovaram 
a reforma trabalhista e a PEC do teto, 
que congelou investimentos em saúde 
e educação. Em 7 de outubro, após dois 
anos de golpe, a população irá nova-
mente às urnas. Mas é fundamental 
que a categoria bancária não vote em 
candidatos de partidos que os prejudica-
ram, aprovando a terceirização. Acesse: 
https://goo.gl/YEdvwP e veja a lista dos 
deputados que votaram a favor da tercei-
rização e que são candidatos. 

* PRINCIPAIS PARTIDOS
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BANCO DO
PROPOSTA PARA A CASSI: SIN

COBRANÇA POR DEPENDENT
 O BB propõe a instituição da cobrança por dependente na Cassi, o que nã

custeio. A Contribuição por Dependente estabelece o valor base de R$ 360,57
do Cassi Família II).

Os associados da Cassi, 
aposentados e da ativa, irão 
deliberar sobre proposta de 

reforma estatutária apresen-
tada pelo Banco do Brasil a 

partir do dia 24 de setembro. 
A votação, que se encerra em 

5 de outubro, será realizada 
em três canais: no App Cassi, 
disponível gratuitamente para 
download em celulares smar-
tphones; no site da CASSI; e 
nos terminais de autoatendi-
mento. Funcionários da ativa 

também podem participar pelo 
SisBB.

O Sindicato, junto às demais 
entidades representativas dos 
trabalhadores do BB, orienta o 
corpo social da Cassi a rejeitar 

a proposta do banco, votando 
NÃO. Poderão votar os asso-

ciados da Cassi que, em 30 de 
junho de 2018, estavam em 

situação regular junto à Caixa 
de Assistência, de acordo com 

o Estatuto Social.
As mudanças sugeridas pelo 

banco para o custeio da Cassi 
oneram todos os associados, 
transformando a contribuição 
extraordinária em permanen-
te e estabelecendo cobrança 
por dependente. Além disso, 
o banco propõe mudanças na 

governança da Cassi, acabando 
com a paridade na gestão, com 

duas diretorias nas mãos de 
representantes do mercado e 
o voto de minerva para o BB.

CONTRIBUIÇÃO
De acordo com a proposta apresentada pelo BB, a contribuição do banco se

sociados passa para 4%, o que torna a contribuição extraordinária de 1%, que 
de 2019 conforme memorando de entendimento, em permanente. Além disso
aporte de cerca de R$ 300 milhões por ano pelo banco para a Cassi, também
entendimento.

A proposta de contribuição por titular já deixa clara a intenção de onerar
menciona o aporte anual acordado, transforma a contribuição extraordinária do
te. A diferença de 1,5% entre os aportes do associado e patrocinador é justa
de trabalho no BB são responsáveis por índices cada vez maiores de adoecimen
por óbvio onera a Cassi.

APOSENTADOS – 
Aqueles com renda até 
R$ 5.409,00, teriam de 
contribuir com 80% do va-
lor base (R$ 288,46) para 
o primeiro dependente e 
mais 5% do valor para o 
segundo em diante (R$ 
18,03). Já os aposenta-
dos com renda entre R$ 
5.410,00 e R$ 16.226,00 
teriam de contribuir com 
90% do valor base (R$ 
324,51) para o primeiro 
dependente e mais 10% 
do valor para o segundo 
em diante (R$ 36,06). Os 
que possuem renda maior 
que R$ 16.226,00 teriam 
contribuição de 100% do 
valor base (R$ 360,57) e 
mais 15% para o segundo 
em diante (R$ 54,09).

FUNCIONÁRIOS DA ATIVA – Já para os ativos
a contribuição seria 30% do valor base por dep
108,17 por dependente) mais 5% do valor base 
a partir do quarto dependente. Já os ativos com
e R$ 16.226,00 teriam de contribuir com 35% 
dependente (R$ 126,20 por dependente) e mais 1
quarto dependente (R$ 36,06 por dependente). O
que R$ 16.226,00 teriam contribuição de 40% 
dependente (R$ 144,23) e mais 15% do valor ba
dente (R$ 54,09 por dependente). Em todas as 
valor seria pago pelo Banco do Brasil. O que o ba
todos os associados, é a quebra do princípio da 
atendimento para todos. Pela proposta, quem ga
dependente. Inclusive, a proposta do BB vai de e
da CGPAR, que pretendem excluir os aposentad
planos de autogestão.

GOVERNANÇA – A proposta do BB prevê
da caixa de assistência com a criação de dua
cariam nas mãos de agentes do mercado, além
minerva pelo banco no Conselho Deliberativo. C
na gestão da Cassi não signifi ca boa governa
minerva encerra a paridade na gestão, que p
associados.
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DO BRASIL
NDICATO ORIENTA VOTO NÃO

NTE
 não ocorre no atual modelo de 
57 (valor limitado ao da 1ª faixa 

“O interesse do banco com essa 
proposta é aumentar o controle 

sobre a Cassi, reduzir suas 
contribuições como patrocinador, 

excluir futuros funcionários e 
retirar o custeio para futuros 

aposentados. Apenas a direção 
do BB, seus prepostos na Cassi e, 
infelizmente, parte dos diretores 
eleitos, defendem essa reforma 

absurda.  É preciso derrotar esse 
absurdo na votação e defender 
a proposta apresentada pelos 

trabalhadores para a Cassi, que 
busca garantir a manutenção 
de direitos e a cobertura para 

funcionários da ativa, aposentados 
e dependentes. Orientamos o voto 

NÃO”
José Eduardo Marinho, 

presidente do Sindicato dos 
Bancários em exercício e 

funcionário do BB

PROPOSTA DOS
TRABALHADORES

 As entidades representativas dos 
trabalhadores também apresentaram 
proposta para a sustentabilidade da 
Cassi que busca garantir a manuten-
ção de direitos e a cobertura para 
funcionários da ativa, aposentados e 
dependentes.

A proposta preserva o princípio da 
solidariedade, segundo o qual os asso-
ciados contribuem de forma proporcio-
nal ao salário, independentemente da 
idade ou condição de saúde; defende a 
manutenção da Cassi sob o comando 
dos representantes dos associados, 
sendo gerida de forma paritária; den-
tre outros pontos. Quanto à questão 
fi nanceira, o documento propõe uma 
receita operacional nova de R$ 862,5 
milhões/ano – o que representa R$ 4,3 
bilhões entre 2019-23 – para reequi-
librar liquidez e margem de solvência, 
fazer os investimentos necessários e 
ampliar o modelo assistencial. 

Essa verba viria de um aditivo ao 
Memorando de Entendimentos, defi -
nindo 1,5% para o corpo social, que 
corresponderia R$ 345 milhões para os 
associados ao ano, ou seja, R$ 1,725 
bilhão de 2019 a 2023; e 1,5 vezes 
esse valor a ser pago pelo banco, re-
presentando R$ 517 milhões ao ano, 
o que dá R$ 2,587 bilhões no mesmo 
período. Essa alteração sustenta a 
mesma metodologia contábil e legal que 
o banco construiu em 2016, inclusive 
dentro dos parâmetros da CVM695, 
e coloca de lado a CGPAR 23, que o 
banco quer impor para os associados.

se mantém em 4,5% e dos as-
ue valeria apenas até dezembro 
so, a proposta não menciona o 

bém previsto no memorando de 

rar o associado. Enquanto não 
a dos associados em permanen-
sta, uma vez que as condições 

mento dos trabalhadores, o que 

os, com renda até R$ 5.409,00 
dependente até o terceiro (R$ 
se (R$ 18,03 por dependente) 
com renda entre R$ 5.410,00 
% do valor base até o terceiro 
s 10% do valor base a partir do 
). Os que possuem renda maior 
% do valor base até o terceiro 
base a partir do quarto depen-
as faixas de renda, 60% desse 
 banco propõe, além de onerar 

da solidariedade, que garante o 
ganha menos, pagará mais por 
e encontro com as resoluções 

tados e seus dependentes dos 

evê mudanças na governança 
duas novas diretorias, que fi -
além da instituição do voto de 
. Colocar agentes de mercado 
nança. Além disso, o voto de 
e protege os interesses dos 



Contexto Educacional oferece desconto 
para preparatório ao concurso do BNB
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ITAÚ

Após cobrança dos trabalhadores, 
SQV fi ca mais transparente
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Após cobrança dos trabalhadores, 
através da COE Itaú, uma negociação com 
o banco, na qual foram apresentados de-
talhes do Score de Qualidade de Vendas 
(SQV), os representantes dos funcionários 
tiveram a chance de questionar pontos 
do programa e apontar os problemas 
identifi cados nos locais de trabalho das 
suas bases.

Um dos problemas apontados foi a 
falta de transparência do SQV, uma vez 
que os trabalhadores não tinham acesso 
ao extrato detalhado da pontuação do 
programa, restrito ao gerente regional 

“Esse avanço é resultado da cobrança das entidades 
representativas dos bancários e é muito importante para nós 
do Itaú, uma vez que o trabalhador poderá acompanhar seu 
desempenho e questionar pontuações caso identifi que que 

foram indevidas”
Ribamar Pacheco, diretor do Sindicato e representante 

da Fetrafi /NE na COE Itaú

Os trabalhadores do Santander 
aprovaram o acordo específi co 
aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). A decisão foi 
tomada em assembleias realizadas 
por todo o país. O acordo é 
importante para garantir direitos 
específi cos dos trabalhadores por 
dois anos, além de conter avanços 
em algumas cláusulas.

Nesse aditivo estão previstos 
a licença-amamentação; a licença 
não-remunerada de até 30 dias 
ao ano para cuidar de parentes 
de primeiro grau que estejam 
adoecidos; a bolsa auxílio-estudo 
para primeira graduação e pós-
graduação; abono para PCDs 
(pessoas com defi ciência), para 
aquisição e reparo de seus 
equipamentos, entre outros.

O documento ainda prevê 
a renovação do Termo de 
Compromisso Cabesp, Banesprev 
e Acordo de Relações Laborais 
e Prestação de Serviços 
Financeiros – Boas Práticas 
e a renovação do acordo do 
Programa de Participação nos 
Resultados do Santander (PPRS), 
que garante uma variável mínima 
de R$ 2.550,00 para todos os 
trabalhadores.

Destacam-se ainda avanços 
na cláusula Afastamentos e 
Alta da Previdência que garante 
o adiantamento do salário aos 
afastados pelo INSS e a inclusão 
de um termo de compromisso que 
prioriza a Comissão de Relações 
Trabalhistas (CRT) como meio de 
comunicação permanente antes de 
implementar qualquer mudança nas 
relações de trabalho previstas pela 
reforma trabalhista, bem como 
eventuais alterações de práticas 
já existentes durante a vigência 
deste acordo.

SANTANDER

responsável pela agência. Após cobran-
ça dos representantes dos bancários, a 
questão foi solucionada e desde 31 de 
agosto está liberado o acesso para todos 
os funcionários.

A luta agora é para tentar debater com o 
Itaú esse programa, que muitas vezes pune 
trabalhadores injustamente, já que quem 
tem o livre arbítrio de cancelamento, mu-
danças de produtos e movimentações em 
conta corrente é o cliente e não o bancário. 
Além disso, é preciso avançar e a transpa-
rência é reivindicação antiga do Sindicato 
para todos os programas do banco.

Acordo Aditivo 
é aprovado pelo
funcionalismo

O convênio fi rmado entre o Sin-
dicato dos Bancários do Ceará e o 
curso Contexto Educacional oferece 
aos bancários sindicalizados 10% de 
desconto para o cursinho preparatório 
ao concurso do BNB.

O curso tem início no próximo dia 
25/9, com aulas às terças, quartas 
e quintas, das 18h30 às 21h30. O 
investimento é de R$ 450,00 ou par-
celado em até 4 vezes, com material 
didático incluso.

As inscrições podem ser feitas 
pelos telefones: 85 2180 3452 / 
98640 0093 (oi) / 99711 5838 (tim). 
Acesse também o site: www.contex-
tocontabilidade.net.br ou o instagram: 
@contextoeducacional.

CONVÊNIO
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Banco paga 1ª parcela da PLR 
de forma incorreta e terá de 
complementar no dia 20/9
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A Caixa Econômica 
Federal pagou, de 
forma incorreta, 

dia 5/9, o adiantamento 
de apenas 70% do adian-
tamento da 1ª parcela da 
Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR). No caso 
dos trabalhadores que 
pagam pensão alimentícia, 
o banco adiantou apenas 
50%. Segundo o banco, o 
valor restante será pago no dia 20/9.

O imposto e os encargos a serem pa-
gos são conhecidos pela empresa. Para 
o coordenador da Comissão Executiva 
dos Empregados da Caixa, Dionísio Reis, 
é um absurdo o banco pagar de forma 
incorreta. “O adiantamento previsto para 
esse ano não era de 60%, como era nos 
anos anteriores, e, além disso, a Caixa 
não pagou a antecipação da 1ª parcela 
como foi combinado na sua totalidade. 
Isso dá uma grande diferença no valor em 
comparação aos outros anos. A Caixa deve 
complementar até o dia 20, pelo acordo 
coletivo”, explicou.

O pagamento incorreto causa ainda 
mais confusão entre os trabalhadores, que 
se soma as péssimas condições de trabalho 
nas unidades, causando indignação. O va-
lor total foi calculado proporcionalmente 
aos dias trabalhados em 2018, conforme 
a Remuneração Base (RB) do empregado 
vigente em 1 de setembro de 2018, com-
posta por:

PLR FENABAN – A parcela de regra 
básica é a soma de 90% da RB vigente em 
1/9/18 com o valor fi xo de R$ 2.355,76, 
limitado a R$ 12.637,50. A parcela de regra 
adicional é composta por 2,2% do lucro 
líquido, apurado em 2018, dividido pelo 

número total de empregados elegíveis, 
em partes iguais, até o limite individual 
de R$ 4.711,52.

PLR SOCIAL – A PLR Social é 4% do Lu-
cro Líquido apurado em 2018, distribuído 
de forma linear, proporcionalmente aos 
dias trabalhados em 2018, para todos os 
empregados, vinculada ao desempenho 
de indicadores da CAIXA e em Programas 
de Governo. Na Parcela Complementar, 
a Caixa garantirá até uma Remuneração 
Base (proporcional aos dias de efetivo 
exercício em 2018) a todos os emprega-
dos ainda que a soma da PLR Fenaban 
e PLR Caixa Social não atinja este teto, 
limitando-se o somatório das parcelas 
Fenaban e Caixa a 15,25% do Lucro Lí-
quido Ajustado.

O lucro líquido estimado para 2018 foi 
de R$ 9,021 bilhões, enquanto que o total 
de dias de efetivo exercício de todos os 
empregados da Caixa no ano de 2018 foi 
de 31.265.403 dias.

Para o cálculo do número de dias de 
efetivo exercício, foram descontados 
os afastamentos consignados no ano de 
2018, previstos no ACT PLR aditivo à CCT 
Contraf e Contec, respectivamente. Nos 
termos dos acordos fi rmados, a 1ª parcela 
da PLR 2018 corresponde a 50%.

Breves

Campanha Salarial 
dos Financiários será 
retomada dia 18

O Comando de Negociação dos 
Financiários da Contraf-CUT se 
reúne na próxima terça-feira, dia 
18 de setembro, com a Federação 
Interestadual das Instituições 
de Crédito de Financiamento e 
Investimento (Fenacrefi ), para 
retomar as negociações da 
Campanha Salarial 2018. O 
objetivo dos fi nanciários é manter 
a Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) e discutir o aumento real 
para os trabalhadores. “Com 
a conclusão das negociações 
dos bancários com a Fenaban, 
reivindicamos à Fenacrefi  a 
manutenção dos direitos da 
categoria, como: a homologação, 
taxa negocial e as cláusulas 
econômicas e sociais para a 
categoria”, afi rmou Jair Alves, 
coordenador do Comandos de 
Negociação dos Financiários.

Fome volta a assustar o 
Brasil

O combate à fome estancou 
nos últimos anos no Brasil e o 
número de pessoas que vão dormir 
sem ingerir o mínimo necessário, 
estão desnutridas e se sentem 
fracas para as atividades do dia a 
dia, aumentou de 4,9 milhões para 
5,2 milhões, entre 2010 e 2017. 
O país, que havia saído do Mapa da 
Fome da Organização da ONU há 
três anos e foi um dos 25 países 
premiados pela Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura 
e a Alimentação (FAO) por ter 
reduzido pela metade o número 
de subalimentados durante os 
governos do ex-presidente Lula, 
retrocedeu no combate à fome e à 
miséria, especialmente depois do 
golpe de 2016. Os dados são do 
relatório “A Segurança Alimentar e 
a Nutrição no Mundo”, da ONU.
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Minha Casa, Minha Vida
O programa Minha Casa, Minha Vida já 
vinha sofrendo cortes desde o golpe de 
2016, porém, o avanço da política de 
cortes do golpista Temer praticamen-
te desmonta a iniciativa em 2019. A 
proposta de orçamento encaminhada 
ao Congresso para o próximo ano pre-
vê apenas R$ 4,6 bilhões, menor valor 

desde 2009, ano em que o programa foi 
criado. Enquanto corta em programas 
essenciais para a população, o governo 
golpista aprovou aumento de 16,38% 

para o STF, causando um impacto de cer-
ca de 3,6 bilhões nas contas públicas.

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Ação da PLR 2012 transita em julgado
no TST e retorna para execução
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FGTS em risco
O golpista Temer (MDB), que congelou 

por 20 anos os investimentos públicos, 
decidiu usar os recursos do FGTS para 
uma linha de crédito em socorro às dívi-
das das Santas Casas e hospitais fi lan-
trópicos. O técnico do Dieese da CUT, 

Alexandre Ferraz, diz que não há espaço 
para o FGTS destinar recursos para as 
Santas Casas, pois isso vai fragilizar as 
contas do Fundo e prejudicar as políticas 
de geração de emprego justamente em 
um momento em que falta trabalho para 
27,6 milhões de brasileiros. O Brasil tem 
ao todo 2.100 Santas Casas e apenas 

10% têm situação fi nanceira equilibrada. 

Desigualdade
Três estudos mostram que o Brasil é o 

país com a maior concentração de renda 
do mundo e que os ricos fi caram ainda 

mais ricos durante a ditadura militar. Os 
levantamentos mostram, ainda, que os 
investimentos públicos em programas 
sociais, implantadas no governo Lula, 

conseguiram diminuir a pobreza. Apenas 
1% dos milionários brasileiros detém 

quase 30% da renda do país – eles estão 
à frente dos milionários do Oriente Mé-

dio, que aparecem com 26,3%.

No último dia 04 de setembro, o Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) remeteu ao 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 7ª 
Região, em Fortaleza, os autos do processo 
judicial que cobra do Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. (BNB) o pagamento aos seus 
funcionários das diferenças da Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) de 2012.

A ação ajuizada, em 1º/08/2014, pelo 
Sindicato dos Bancários do Ceará, transitou 
em julgado no dia 31 de agosto de 2018 após 
vencer todas as fases processuais. Com o 
retorno da ação ao Tribunal Regional inicia-
se a fase de execução quando o BNB deverá 
ser intimado judicialmente a apresentar os 
valores pagos a cada benefi ciário e assim, se 
proceder os cálculos das diferenças devidas.

Essas diferenças têm como referência o 
valor de R$ 312.129.000,00, que foi o total 
acrescido ao lucro do BNB em 2012, após 
ajustes efetuados nos resultados da Insti-
tuição naquele exercício.

PARA ENTENDER O CASO:
O Sindicato ajuizou uma ação civil cole-

tiva contra o Banco do Nordeste do Brasil 
pleiteando o pagamento das diferenças da 
PLR oriundas de ajuste no lucro líquido 
do BNB no exercício de 2012. Em sua de-
monstração fi nanceira de 31.12.2012, o BNB 
divulgou lucro líquido de R$ 508.363.000,00 
e o pagamento da PLR dos funcionários foi 
baseada nesse montante. Entretanto, no 
balanço de 2013, o Banco realizou ajuste 
no apurado gerando um acréscimo de R$ 
312.129.000,00 que, somado a quantia divul-
gada anteriormente, resulta num montante 
de R$ 820.492.000,00. Todavia, a direção do 
BNB não repassou o pagamento da diferença 
resultante desse ajuste ao funcionalismo, 

gerando prejuízo aos funcionários.
Passo importante no sentido de resgatar 

o direito desses trabalhadores foi dado no 
último dia 9 de agosto quando o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) negou, por una-
nimidade, provimento ao agravo interno 
interposto pela direção do BNB visando a 
subida do processo para o Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Em sua decisão, o TST 
condenou o BNB ao pagamento de multa na 
forma do artigo 1.021, parágrafo 4º do Có-
digo de Processo Civil, a favor do Sindicato 
dos Bancários do Ceará, no importe de 5% 
do valor atualizado da causa, equivalente a 
R$ 4.160,00, considerando a manifesta inad-
missibilidade da apelação feita pelo Banco.

“Nós diretores 
do SEEB/CE 

funcionários do 
BNB estamos 

sempre atentos 
no sentido 
de garantir 
os direitos 
de nossos 

representados e diariamente 
acompanhamos não só as questões 
jurídicas coletivas, como também 
recebemos e atendemos demandas 

relativas a questões funcionais, mesmo 
que individuais, dos nosso companheiros 

e companheiras de jornada e de luta – 
Esse e o nosso trabalho”

Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/
CE e coordenador da CNFBNB/

Contraf-CUT


