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Ato no centro de Campo Grande na 13 com Afonso Pena aconteceu no mesmo dia da entrega
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BB recebe do Comando Nacional pauta de reivindicações específicas
O Comando Nacional dos Bancários, coordenado pela Contraf-CUT, entregou na quarta-feira 1º de agosto, em São Paulo, 
a pauta específica de reivindicações do funcionalismo à direção do Banco do Brasil. O evento aconteceu na sequência da 
entrega à Fenaban da pauta de reivindicações da Campanha Nacional dos Bancários 2012, que abrange os trabalhadores 
de todos os bancos, públicos e privados. 

As negociações das questões específicas do BB ocorrerão simultaneamente às discussões da pauta geral dos bancários 
na mesa da Fenaban. A primeira rodada com o BB foi agendada para os dias 13 e 14 de agosto, em Brasília. Essa rodada 
acontece entre a primeira e a segunda negociação entre o Comando Nacional e a Fenaban, que ocorrem nos 7 e 8 de 
agosto e nos dias 15 e 16 de agosto, em São Paulo.

A pauta específica do BB foi aprovada no 23º Congresso Nacional dos Funcionários, que reuniu entre os dias 15 e 17 de 
junho, em Guarulhos-SP, 300 delegados de todo o país.

Caixa adia primeira rodada de negociação da pauta específica para dia 10
A pedido dos representantes da Caixa Econômica Federal, a data da primeira rodada de negociação específica com o 
Comando Nacional dos Bancários, coordenado pela Contraf-CUT, foi adiada para a próxima sexta-feira, dia 10, a partir das 
14h, em Brasília. O foco será a questão da saúde do trabalhador e o Saúde Caixa. 

Esse encontro, inicialmente, estava previsto para o dia anterior, conforme havia sido definido na última reunião da mesa 
permanente de negociação com a empresa, realizada na segunda-feira (30), também na capital da República. 

A segunda rodada de negociação específica está confirmada para o dia 17. Outras datas serão definidas de acordo com o 
andamento da negociação na mesa unificada da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). 

As negociações das questões específicas na Caixa vão ocorrer simultaneamente aos debates da pauta geral da categoria 
bancária na mesa da Fenaban.

Festa em homenagem ao Dia do Bancário será

realizada no dia 25 de agosto
A festa em comemoração ao Dia do 
Bancário - 28 de agosto - será 
realizada em Campo Grande no 
Clube de Campo do Sindicato, no 
dia 25 de agosto. Este ano, além do 
churrasco, será servido leitão no 
rolete. 

O Sindicato dos Bancários ressalta 
que esse ano os participantes da 
festa deverão confirmar a 
participação junto aos 
representantes sindicais, por 
telefone (3312-6100) ou por email 
(secgeral@sindicario.com.br), sendo 
vetada a entrada de pessoas sem 
convite. 

Sem sorteio

Outra novidade é que, infelizmente, o Sindicato não poderá sortear brindes aos participantes da festa. O motivo 
é que a CAIXA, que detém o monopólio dos jogos no Brasil, notificou e multou o Sindicato, com a alegação de 
que o mesmo deveria ter informado a ela os sorteios dos anos anteriores. Dessa maneira o Sindicato fica 
proibido de sortear brindes por dois anos, a contar por 2012. 

A direção do SEEB-CG ressalta porém, que nem por isso a festa será menos animada e acredita que a 
participação vai ser a mesma, ou ainda maior que nos anos anteriores. O Sindicato relembra os funcionários e 
funcionárias das instituições financeiras que esse ano também comemoramos os 53 anos de luta do SEEB-CG. 
Parabéns aos bancários e bancárias pelo seu dia!

Comando Nacional entrega pauta à Fenaban 

O Comando Nacional dos Bancários, 
coordenado pela Contraf-CUT, 
entregou da última quarta-feira, 1º de 
agosto, ao presidente da Fenaban, 
Murilo Portugal, a pauta de 
reivindicações da Campanha Nacional 
2012, em São Paulo. O encontro 
contou com a participação do novo 
presidente da CUT Nacional, o 
bancário Vagner Freitas.

As duas primeiras rodadas de 
negociação acontecem nos dias 7 e 8. 
Na pauta, reivindicações de emprego, 
saúde e condições de trabalho, e 
cláusulas sociais. Nos dias 15 e 16 
serão tratadas as demandas de 
segurança bancária, igualdade de 
oportunidades e remuneração.

Conheça algumas das principais pautas:
-Reajuste salarial de 10,25%, o que significa 5% de 
aumento real acima da inflação;
-PLR de três salários mais R$ 4.961,25 fixos;
-Piso da categoria equivalente ao salário mínimo do 
Dieese (R$ 2.416,38); Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS) para todos os bancários;
-Auxílio-educação para graduação e pós-graduação; 
-Auxílio-refeição e vale-alimentação, cada um igual ao 
salário mínimo nacional;
-Emprego: aumentar as contratações, acabar com a 
rotatividade, fim das terceirizações; Ampliação da 
inclusão bancária;
-Cumprimento da jornada de 6 horas para todos;
-Fim das metas abusivas e combate ao assédio moral 
para preservar a saúde dos bancários; Mais segurança 
nas agências.

Leitão no rolete é a novidade esse ano na Festa dos Bancários



Fizemos mais uma vez em conjunto 
com o Sindicato dos Bancários de 
Dourados e Região o Lançamento da 
Campanha Nacional dos Bancários. Os 
dois maiores sindicatos da categoria no 
Estado, lutam em consonância com o 
objetivo de melhorar a vida de 
bancários e clientes. 
A luta justa e necessária abrange muito 
mais do que a questão salarial: Saúde, 
segurança, mais empregos, diminuição 
real de juros e taxas. A pauta ampla e 
plural está sendo levada pelos nossos 
diretores, que estão realizando reuniões 
nas agências bancárias. No caso, além 
de levar informações sobre a campanha 
nacional, os diretores levam também 
assuntos específicos de cada banco. 
A Campanha Nacional começou um 
pouco mais cedo, em relação aos anos 
anteriores. Isso para que a categoria e a 
sociedade possam se informar 
antecipadamente do que está sendo 
debatido entre Contraf-CUT, federações 
e sindicatos e os bancos. 
A luta por um sistema financeiro e 
bancário que vise não só o lucro dos 
bancos, mas sim a qualidade de vida 
dos trabalhadores e a qualidade no 
atendimento ao cliente são os nossos 
focos principais. Nós a fazemos todos 
os dias e objetivamos cada vez mais a 
participação da categoria. 
Bancárias e bancários unidos por um 
objetivo justo e necessário: Um banco 
que respeite seus funcionários e 
clientes. Por isso a Campanha Nacional 
deixa claro: “Chega de truques, 
banqueiro!”.
Afinal, nós sabemos bem que os 
truques praticados por eles prejudicam 
e muito a sociedade como um todo: 
Sumir com as portas giratórias, levar o 
cliente 'magicamente' para o 
correspondente bancário, aumentar as 
filas por não contratar mais 
funcionários, fazer cumprir as metas 
através do assédio moral. 
Basta disso! Vamos denunciar à 
sociedade e desmascarar os 
banqueiros juntos! 
Contamos com a participação de todos 
vocês!

Lançamento da Campanha Nacional 2012 em Campo Grande

Presidente Raul Verão faz sua fala. Pelo segundo ano os Sindicatos

de Campo Grande e Dourados lançam a companha juntos

O Ato

Durante o ato, os bancários 
de Campo Grande e 
Dourados, distribuíram 
panfletos para a população, 
durante um ‘café da manhã’ 
oferecido pelo Sindicato de 
Campo Grande aos clientes 
dos bancos e pessoas que 
passaram pelo local. No panfleto a pauta de reivindicação dos 
bancários nesta Campanha Nacional 2012.

 Além de reivindicar melhores condições de trabalho e 
aumento salarial, a campanha deste ano está focada na 
qualidade do atendimento ao cliente e na diminuição de taxas 
e juros. Os bancários exigem também mais contratações e fim 
do assédio moral, sofrido por vários profissionais. 

Truques
 
Após as falas de abertura do ato, um pequeno esquete de teatro foi apresentada para os 
bancários, clientes e transeuntes. Os atores Wagner Jean e Diogo Adriani fizeram 
apresentação em que, com muito humor, conseguiam mostrar os ‘truques’ do banqueiro, tanto 
com o bancário, quanto com os clientes.
 
A apresentação vai ao encontro do material da Campanha Nacional de 2012, que tem como 
slogan: “Chega de truques, banqueiro!”, em uma alusão a diversas situações cotidiana nos 
bancos, como por exemplo, querer ‘sumir’ com as portas-giratórias, ou mesmo, anunciar que 
baixou os juros, mas magicamente, aumentar as tarifas.
Após o ato no Banco do Brasil, os bancários percorreram as maiores agências dos bancos 
Itaú, Caixa, Bradesco, Santander e HSBC. 

Lançamento em Dourados

Na quinta-feira (02), foi a vez do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região 
participar do ato de lançamento da Campanha Nacional dos Bancários 2012 em Dourados, 
retribuindo a participação do Sindicato de Dourados.

A Direção do Sindicato ressalta a importância de lançamento conjunto da campanha pelo 
segundo ano consecutivo. São os dois maiores sindicatos do Estado trabalhando juntos, em 
um movimento crescente de construção da categoria.

Os atores Wagner Jean e Diogo Adriani encenam os truques do banqueiro

Durante a fala, o Presidente do Sindicato dos Bancários de Dourados, Raul Verão, afirmou que 
a campanha é acima de tudo pela qualidade do atendimento, que, segundo ele, passa por ter 
um bancário saudável e motivado para o trabalho. “Nossa campanha não é só para o 
trabalhador bancário, mas para todos os trabalhadores e trabalhadoras, clientes dos bancos” 
afirmou o presidente.
 
Já a presidenta do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região, Iaci Azamor Torres, 
destacou que as exigências dos bancários não são absurdas, mas sim, compatíveis com o 
lucro dos bancos. “Os bancos lucram bilhões no Brasil. Mas mesmo com tal lucro, o 
funcionário e o cliente não são prioridade para eles, apenas o dinheiro”, ratificou.

Já o Presidente Estadual da Central  Única dos Trabalhadores (CUT), Jefferson Borges, 
defendeu que as reivindicações dos bancários sejam atendidas, tanto pelo governo quanto 
pelos bancos. “Estamos em processo de mobilização em todo o Brasil em diversas categorias. 
É importante ter agora os bancários mobilizados em sua Campanha Nacional”, afirmou.

Aconteceu na manhã da última quarta-feira (01) em Campo 
Grande, o lançamento da Campanha Nacional dos Bancários 
2012, em frente ao Banco do Brasil na Avenida Afonso Pena com a 
13 de maio, um dos principais cruzamentos da Cidade Morena.
 
O Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região recebeu o 
apoio do Sindicato de Dourados, que veio com sua diretoria 
reforçar o ato de lançamento da Campanha Nacional na capital.

Na manhã da quinta-feira (02) foi a vez do sindicato de Campo 
Grande retribuir o favor. O ato em Dourados com a presença dos 
dois sindicatos aconteceu na Praça Antônio João.

Foi servido um Café da Manhã para ‘reforçar’ o ato
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Especial

 Jurídico

/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SINDICATO DOS BANCÁRIOS CONQUISTA A NÃO 
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA EM FÉRIAS 
LICENÇA PRÊMIO PARA OS FUNCIONARIOS DA CAIXA 

O Jurídico do Sindicato dos Bancários através de seus 
advogados da Pereira e Cantero Advogados Associados S/C 
garantiram no Tribunal Regional Federal da 3ª Região a não 
limitação de rol de substituídos, em decisão primária da 
Juíza Federal Dra Janete Lima Miguel. O argumento foi acolhido pelo Desembargador 
Mairam  Maia.

Na decisão proferida em primeira instância pela Juíza Federal Janete Lima Miguel foi 
condenada à União a devolverem aos funcionários da CEF, os valores indevidamente 
recolhidos a titulo de Imposto de Renda e licença prêmio nos últimos dez anos antes do 
ajuizamento da ação 0001452-39.1998.4.03.6000, bem como as quantias retidas no 
curso desta.
 
O argumento utilizado pelos advogados da entidade foi no sentido de que tais verbas 
possuem natureza indenizatória, ainda foi acolhido pela juíza os pedidos dos advogados 
de incidir sobre o montante, correção monetária e juros, representados pela taxa SELIC 
até o mês anterior ao do pagamento, por se tratar de verba de natureza tributária.  As 
decisões poderão ainda serem objeto de Recurso as instâncias superiores pela União.

OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO DE RETAGUARDA ATUAL TESOUREIRO 
DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SÃO BENEFICIADOS POR AÇAO COLETIVA.

O SEEB de Campo Grande e Região obteve decisão judicial no TST enquadrando os 
ocupantes do Cargo de Técnico Operacional de Retaguarda na jornada de 06 (seis) 
horas. Da decisão não cabe mais recurso e o Sindicato ingressará, após a obtenção dos 
documentos, com os cálculos. A Referida demanda beneficiará 32 (trinta e dois) 
funcionários da Caixa Econômica Federal.

“As ações coletivas patrocinadas pelo Sindicato onde se defende o trabalhador que 
mantém vínculo empregatício, sem a necessidade de sua exposição perante a Justiça 
do Trabalho, constitui um dos melhores instrumentos a disposição do Sindicato para a 
defesa dos direitos dos trabalhadores, e sempre que verificarmos esta possibilidade 
faremos uso da mesma em beneficio da categoria” registrou o Secretário de Assuntos 
Jurídicos do SEEB e Presidente da APCEF Cicero dos Santos.

/HSBC

DESEMBARGADOR DO TRABALHO ANULA DECISÃO DE JUIZ QUE HAVIA NEGADO O 
DIREITO DE PROVA A BANCÁRIO DO HSBC.

O TRT da 24ª Região, anulou uma sentença proferida pelo Juiz do Trabalho Substituto da 3ª 
Vara do Trabalho de Campo Grande, que havia negado o direito de produzir prova pericial e 
julgado improcedente os pedidos formulados pela bancária do HSBC em ação trabalhista que 
se buscava a condenação daquela instituição financeira por Danos Morais e Materiais sob o 
argumento de ter adquirido LER ante as condições adversas que foi submetida no ambiente 
de trabalho. 

A bancária trabalhou por muitos anos no HSBC e atualmente encontra-se sob a tutela do 
INSS, pois não possui condições de retornar ao trabalho, possuindo inclusive laudo médico 
que comprova seu quadro clínico – ocupacional. No entanto, o magistrado negou-lhe o direito 
de produzir prova pericial, ou seja se submeter a exame médico por profissional nomeado pelo 
próprio juiz, alegando que como havia uma pericia negativa anterior era desnecessário a 
produção de novos exames. 

Inconformados com a decisão os advogados do SEEB de Campo Grande e Região 
interpuseram recurso perante o TRT da 24ª Região, que restou acolhido, determinando que 
fosse efetivamente realizado a pericia na bancária, uma vez que a decisão do juiz havia 
contrariado do direito ao contraditório e a ampla defesa. A decisão foi publicada no mês de 
junho e ainda é passiva de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. 

ADVOGADO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS PARTICIPA DO 1º CONGRESSO 
NACIONAL DE DIREITO SINDICAL PROMOVIDO PELO CONSELHO FEDERAL DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EM BELO HORIZONTE.

O advogado Alexandre Morais Cantero, participou do primeiro Congresso Nacional de Direito 
Sindical promovido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em Belo 
Horizonte - MG. No referido encontro foram debatido questões jurídicas relevantes como 
Função da Negociação Coletiva, Liberdade Sindical na Constituição Federal de 1988, 
Unicidade, Pluralidade e Desmembramento Sindical, Reforma Sindical, Representação, 
Defesa de Prerrogativas Sindicais e Estabilidade dos Dirigentes entre outros. 

Teve o referido evento doutrinadores renomados como o Ministro Mauricio Godinho Delgado, 
Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, José Carlos Arouca Membro da Academia Nacional 
de Direito do Trabalho, e o Presidente e ex – Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior e Cezar Britto. “
O escritório patrocinou minha ida ao Congresso, tendo em vista que a atuação na seara 
Sindical tem exigido cada vez mais preparo dos operadores do direito, especialmente no 
período de negociações coletivas onde é comum a deflagração de movimento grevista e a 
necessidade de defesa do Sindicato dos Bancários nas ações de interditos proibitórios 
propostas pelos Bancos com a finalidade de impedir o exercício do Direito Constitucional de 
Greve.

Também foi de suma importância o debate no evento em torno das da defesa das garantias e 
prerrogativas dos dirigentes sindicais, visto que os mesmos são a linha de frente contra os 
bancos em defesa dos direitos dos bancários e por tal mister merecem toda a proteção do 
direito do trabalho pátrio.” finalizou o advogado.



ADVOGADOS REALIZAM REUNIÃO COM OS FUNCIONARIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA 
AÇÃO DE 7ª E 8ª HORA DA FUNÇÃO DE  ANALISTA PARA DIRIMIR DÚVIDAS

O Jurídico do Sindicato dos Bancários através de seus advogados, juntamente com o Diretor Jurídico 
Cícero dos Santos, realizaram reunião com os funcionários analistas da Caixa Econômica Federal no dia 
11 de Julho de 2012.

Nesta oportunidade foi informado os andamentos processuais e a sustentação oral realizada pelo Dr Celso 
Pereira da Silva no Colendo Tribunal Superior do Trabalho, estando, atualmente com o Ministro Lélio 
Bentes Correa o agravo regimental para julgamento em virtude de pedido de vista formulado pelo Ministro 
após a sustentação oral do advogado

Foi também, perante a Vara de Origem, 5º Vara do Trabalho de Campo Grande-MS, iniciado a Execução. 
Foi lembrado ainda pelos advogados que o Sindicato dos Bancários de Campo Grande MS poderá ser o 
único no  âmbito nacional, a não ter compensado a Gratificação, tendo em vista a coisa julgada e o caso 
peculiar em relação aos analistas de Campo Grande -MS.

BANCÁRIA APOSENTADA DO BANCO DO BRASIL CONQUISTA INTEGRAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
/BANCO DO BRASIL

SINDICATO PARALISAM OBRAS DO BB DA JÚLIO DE CASTILHO

Os Diretores do Sindicato dos Bancários paralisaram as obras da Agência Júlio de Castilho e contratou 
Engenheira em Segurança do Trabalho Elizabeth Splenger de Moura Leite que confeccionou laudo e fotos 
das más condições em que estavam expostos os bancários e os consumidores.

No dia 15 de Maio de 2012, o Dr Alexandre M Cantero, acompanhou a Presidenta Iaci Terezinha A. Torres 
em mesa redonda na Superidentência Regional do Trabalho para acordar os pontos necessários acerca 
das reformas nas unidades do Banco do Brasil S.A.

Como a entidade sindical, teve dispêndio na contratação da expert para defender os interesses da 
categoria em virtude das más condições de trabalho, os advogados estudam propositura de Ação Civil 
Pública.

BANCÁRIO APOSENTADO DO BANCO DO BRASIL S.A  CONQUISTA  CONTRA PREVI DIREITO AO 
AUXILIO –CESTA-ALIMENTAÇÃO 

O Aposentado do Banco do Brasil S.A, irresignado com o corte de auxilio cesta alimentação, buscou a 
tutela jurisdicional, através dos advogados da entidade  que conquistaram antecipação de tutela para que 
não ocorresse o corte de seu auxílio cesta alimentação.

O Juiz Dr Flávio Saad, acolheu a tese dos advogados que o “auxílio-cesta-alimentação, verba de caráter 
remuneratório, também é devido aos aposentados, bem como em razão do Regulamento da entidade de 
previdência privada e dos Acordos Coletivos de Trabalho”.

Para os advogados está vitória apenas confirma que ao contar o auxilio cesta alimentação do aposentado, 
tal atitude é de nítida discriminação, o que não se pode chancelar diante da isonomia de tratamento que 
deve nortear os reajustes e benefícios deferidos aos ativos e inativosCOMPLEMENTO DE SUA 
APOSENTADORIA JUNTO A PREVI 

A bancária aposentada do Banco do Brasil, conquistou na 2ª Vara do Trabalho de  Campo Grande MS, o 
direito da integração das horas extras  bem como dos anuênios nos cálculos de complemento de sua 
aposentadoria

O juiz acolheu os pedidos dos advogados determinado a integração das verbas 
acima nos cálculos da aposentadoria da bancária, devendo, ainda o Banco do Brasil 
S.A informar à Previ e recolher o total das contribuições incidentes. Dessa decisão 
cabe Recurso Ordinário pela instituição financeira.

/

/ITAÚ – UNIBANCO 

BANCO ITAÚ-UNIBANCO S.A PAGARA 7ª E 8ª PARA 
GERENTE PERSONNALITÉ SEM QUALQUER PODERES DE 
MANDO.

O SEEB/CG entrou com ação individual para bancário do Itaú- 
Unibanco, requerendo o pagamento da sétima e oitava hora 
para gerente personnalité alegando não possuir quaisquer 
poderes especiais. O Juiz Federal do Trabalho Dr Bóris Luiz 
Cardoso de Souza reconheceu a tese.
Os advogados informaram que desta decisão o Banco Itaú-
Unibanco S.A. poderá interpor Recurso Ordinário ao TRT24ª.

ITAÚ DEVERÁ REINTEGRAR BANCÁRIO EM MESMO CARGO E FUNÇÃO MESMO SEM 
NUNCA TER SE AFASTADO PELO INSS 

O bancário alegou nunca ter se afastado por receio de retaliação, alegou ainda constatar a 
doença ocupacional mesmo sem nunca ter se afastado pelo INSS, razão pela qual os 
advogados pleitearam pericia judicial para comprovação do nexo causal.

Pelo Juízo foi deferido a pericia judicial constatando o nexo da patologia com as atividades do 
bancário, sendo ainda determinado sua imediata reintegração aos quadros de funcionários com 
mesmas vantagens econômicas, cancelando a baixa em sua CTPS, com prazo de 05 (cinco) 
dias para reintegração do autor.

/BRADESCO S.A.

CHEFE DE SERVIÇO DO DSC –POLO DO BANCO BRADESCO DEVE CUMPRIR JORNADA 
DE SEIS HORAS POR NÃO POSSUIR ATRIBUIÇÕES NA PRATICA DE CHEFIA.

O SEEB/CG obteve decisão judicial favorável a bancário do Bradesco que exercia o cargo de 
Chefe de Serviço no DSC – POLO. Na referida demanda restou comprovado que o bancário 
apesar de possuir denominação de “Chefe” e perceber gratificação de função, na realidade do 
seu dia a dia não possuía os poderes que autorizasse o banco enquadrá-lo como cargo de 
confiança e por consequência exigir por consequência que o mesmo trabalhasse oito diária 
horas.

A Juíza Substituta da 5ª Vara do Trabalho de Campo Grande – MS, Dra. Keetlhen Fontes 
Maranhão, acolheu a tese do advogado do sindicato.
/SANTANDER

Jurídico do SEEB de Campo Grande-MS E REGIÃO, confirma no TRT da 24ª Região decisão 
que anulou demissão de bancária portadora da LER/DORT.

Os advogados do SEEB conseguiram manter a decisão favorável obtida em primeira instância que declarou nula 
e sem efeito demissão aplicada a uma bancária do Santander. Na referida ação trabalhista houve determinação 
que a mesma fosse imediatamente reintegrada nos quadros do banco.
 O relator do processo no Tribunal Regional do Trabalho, Desembargador do Trabalho Ricardo Geraldo Monteiro 
Zandona ao manter a decisão favorável obtida perante a 4ª Vara do Trabalho de Campo Grande, decidiu da 
seguinte forma:“A reclamante continua inapta para as atividades que envolvam movimentos repetitivos, esforços 
ou sobrecargas estáticas ou dinâmicas dos ombros e membros superiores, de forma irreversível, considerando-
se que a enfermidade tornou-se crônica. Isso porque, mesmo após a cirurgia o quadro sintomático pretérito 
subsiste.
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