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O departamento jurídico do Sindicato ajuizou 
ação coletiva contra a Caixa Econômica Fede-
ral para garantir o reconhecimento da natureza 
salarial das verbas (rubricas) CTVA, PORTE e 
APPA. Com isso, o banco terá que pagar todos 
os reflexos correspondentes, inclusive relativos 
à FUNCEF. As rubricas tratam-se de parcelas 
pagas a empregados comissionados.

Além disso, a ação também reivindica o recál-
culo das três VP-GIPs existentes e a cobrança 

Sindicato ajuíza ação contra 
Itaú fracionar férias
O Sindicato dos Bancários de Santos e Re-
gião ajuizou ação coletiva contra o banco Itaú 
por exigir o fracionamento de férias, assim 
como obrigar os funcionários a venderem 
10 dias, na 1ª Vara do Trabalho de Santos. 
A ação civil abrange todos os funcionários 
do banco da base da entidade (de Bertioga a 
Peruíbe).

É bom salientar que o fracionamento das férias 
é proibido pela CLT e induz ao pagamento de 
indenização correspondente ao período inte-
gral de férias, com a dobra.

A norma do artigo 134, § 1º, da CLT, estabele-
ce que: "somente em casos excepcionais, serão 
as férias concedidas em 2 (dois) períodos". 
Portanto, o fracionamento indevido equivale à 

Ação na justiça contra Caixa 
referente a parcelas salariais

Inscrições abertas 
para o 5º Torneio 
Soçaite

não concessão das férias e, consequentemen-
te, tal período deve ser pago em dobro, nos 
termos do artigo 137 da CLT.

A iniciativa deu-se depois da análise de fichas 
funcionais de bancários demitidos nos últi-
mos anos. Através de suas homologações foi 
possível localizar as descrições do Itaú identi-
ficando como período 1 e período 2 de férias. 
E ainda, que se o funcionário não fracionasse 
era obrigado a vender 10 dias das suas férias 
legais.

Já há uma condenação contra o banco no Espí-
rito Santo, pela mesma prática. A condenação 
naquele Estado ao Itaú foi o pagamento de 
indenização coletiva por danos morais fixada 
em R$ 2 milhões. Vamos aguardar!

das diferenças entre o valor correto e o que 
foi pago pela Caixa. O processo tramita na 6ª 
Vara do Trabalho de Santos e abrange traba-
lhadores e trabalhadoras das nove cidades da 
Baixada Santista (base do Sindicato).

Estão incluídos na ação “todos os funcionários  
e funcionárias que recebam em seu contrache-
que as rubricas CTVA , PORTE e APPA, inde-
pendente de seu perfil ou função. Em relação 
às VP-GIP's, estão abarcados todos os funcio-
nários que exerciam função de confiança/cargo 
em comissão/função gratificada (nomenclatu-
ras que significam a mesma coisa), seja lá qual 
for a função, sem qualquer discriminação”.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem ju-
risprudência já pacificada sobre o tema, favorá-
vel aos bancários da Caixa. O departamento ju-
rídico do Sindicato aguarda a definição da data 
de audiência para dar sequência ao processo.

Existe condenação no Espírito Santo

Já existe jurisprudência a favor dos empregados da Caixa

O Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região abriu inscrições para o 5º Cam-
peonato de Futebol Soçaite, que será 
realizado no Complexo Esportivo, que 
fica na Avenida Santista, 790, no morro 
da Nova Cintra, em Santos. As inscri-
ções podem ser feitas por meio do e-mail 
santosbancarios@uol.com.br, ou com os 
diretores do sindicato.

Associados
Os bancários que não são sindicalizados 
somente poderão participar do torneio 
de futebol filiando-se ao Sindicato. 
O número de jogadores é o mínimo 
de seis e o máximo de 15 por equipe. 
Mais informações sobre o campeonato 
com Messias (99171.2307) ou Álvaro 
(99172.4645).
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Sindicato participa de Ato das Mulheres 
em São Paulo (8/3)

A nova diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
será empossada dia 8 de abril de 2016, a partir das  19h30, na Av. 
Washington Luiz – 140, Santos, para comandar a entidade no triênio 
2016/19. Esta diretoria tem no comando Eneida Koury, a primeira 
mulher presidente da história do Sindicato, desde sua fundação em 
11/01/1933. A diretoria foi eleita com 1.688 votos – 98,37% do total 
de 1.716 votantes.

Além de Eneida, ela é formada por Ricardo Saraiva Big (secretário ge-
ral), Elcio Quinta (tesoureiro), além de mais 45 bancários (as) da ativa e 
aposentados distribuídos em diversas diretorias e funções.

De acordo com os novos diretores e diretoras, neste momento é fun-
damental a união de forças para derrotar a Reforma da Previdência, o 
Ajuste fiscal e a Terceirização, que retiram direitos da classe trabalhado-
ra. Usando como desculpa a modernização das relações de trabalho no 
Brasil.

Nova diretoria do 
Sindicato toma posse 
dia 8/4

As Frentes Povo Sem Medo (da qual o Sindicato faz parte) e Brasil 
Popular, que reúnem dezenas de entidades e movimentos sociais, promo-
verão o Dia Nacional de Mobilização no próximo 31/3, com uma Marcha 
a Brasília, além de manifestações em várias cidades. Um ônibus sairá do 
Sindicato. Interessados devem ligar para 3202.1670, com Álvaro ou Alice.

 Os eixos da mobilização unitária são os seguintes:

– Contra a Reforma da Previdência

– Não ao Ajuste Fiscal e cortes nos gastos sociais

– Em defesa do Emprego e dos Direitos dos Trabalhadores

– Fora Cunha

– Contra o Impeachment

100 mil trabalhadores 
tomarão as ruas de 
Brasília!

As reivindicações gerais:

* Contra a reforma previdenciária; contra o ajuste fiscal; fim da terceirização; a liberdade 
de tomar decisões sobre seu próprio corpo; Saúde Integral e com qualidade; legalização do 
aborto e sua incorporação ao SUS; salários iguais para funções iguais aos homens; licença 
maternidade mínima de 180 dias; creches públicas, com horário integral;  todos os direitos 
e garantias legais para as milhões de trabalhadoras domésticas Brasil; contra a mercantiliza-
ção do corpo e do turismo sexual.

Ato reúne mulheres contra a Reforma da Previdência, o Ajuste Fiscal entre outros temas

"Mulheres nas ruas por liberdade e autono-
mia. Chega de violência! Pela legalização do 
aborto. Contra o ajuste fiscal e reforma da 
previdência" estes foram os temas principais 
do ato das Mulheres da Intersindical - Central 
da Classe Trabalhadora, em São Paulo, na 
tarde do dia 8 de março, na Av. Paulista. As 
diretoras e diretores do Sindicato dos Bancá-
rios de Santos e Região (filiado à Intersindi-
cal) participaram.

Segundo Eneida Koury, secretária geral da 
entidade, o Ajuste Fiscal e a Reforma da Pre-
vidência anunciadas pelo governo precisam ser 
barrados! “Não podemos aceitar que a Refor-
ma da Previdência iguale para cima a idade de 
aposentadoria de mulheres e homens. Am-
pliando a idade mínima de aposentadoria das 
mulheres para 65 anos desprezando a dupla 
e tripla jornada a que somos submetidas. No 
mercado de trabalho o salário da mulher é 30% 
menor ao pago ao homem. Segundo o IBGE, 
no Brasil, uma em cada cinco mulheres (20%) 
já sofreu algum tipo de violência física, sexual 
ou outro abuso praticado por um homem”, 
indigna-se.
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Sindicalize-Se e fortaleça Seu Sindicato!

Por que o Sindicato é importante 
para os trabalhadores?
Sindicato é aquele que defende com justiça os 
trabalhadores. É uma associação estável e per-
manente de trabalhadores que se unem a partir 
da constatação de problemas e necessidades 
comuns.

O sindicalismo é o sistema de organização 
político-social dos trabalhadores. Como 
movimento social, não é estático e está cons-
tantemente transformando-se e criando novas 
formas de organização e ação sempre em defe-
sa dos trabalhadores.

Na sociedade atual, os sindicatos têm enfrenta-
do novos e maiores desafios devido à emergên-
cia de ações para enfrentar os novos tipos de 
explorações colocadas para os trabalhadores, 
pelo sistema neoliberal, que transformou a 
economia e as instituições, principalmente as 
financeiras, em verdadeiras máquinas sedentas 
por lucros incessantes e consequentemente de 
moer trabalhadores(as).

Nos últimos anos com as fusões de diversos 
bancos, muitas demissões têm ocorrido, contu-
do muitas foram revertidas por ação direta da 
diretoria do Sindicato e de seus departamentos 
de Previdência, Saúde e Jurídico.

Proteja-se dos ataques dos patrões filiando-
-se ao Sindicato. Você se fortalece e pode se 
defender com garra!

Fundação da Intersindical - Março de 2014

Entre os dias 18 e 20 de Março de 2016 será realizado o 1º Congresso 
Nacional da Intersindical - Central da Classe Trabalhadora, em São 
Paulo. O Sindicato, filiado à Central, enviará 15 delegados para partici-
par dos debates sobre o rumo da Central. 

O presidente do Sindicato, Ricardo Saraiva Big é da Executiva Nacional 
e o atual Secretário de Relações Internacionais e Eneida Koury, Secretá-
ria Geral do Sindicato, é da Coordenação Nacional da Intersindical.

1º Congresso Nacional da Intersindical

causas trabalhistas precisam de agendamento. 
As consultas cível e criminal são por ordem de 
chegada. Já o atendimento gratuito previden-
ciário é às quintas-feiras, das 16h às 18h. Os 
atendimentos acontecem na sede do Sindicato 
(Avenida Washington Luiz, 140 – Encruzilha-
da / Santos). Outras informações pelo telefone 
3202-1670.

Agora os associados têm um departamento ju-
rídico trabalhista, cível e criminal que atende 
gratuitamente de 2ª a 5ª feira, das 9h às 18h, 
que reúne mais de uma dezena de profissio-
nais. Somente na área trabalhista, a parte da 
manhã é reservada para homologações e à 
tarde acontecem as consultas. A 6ª feira, das 
9h às 12h, é reservada para homologações. As 

Departamento jurídico com 
novo modelo e ampliado
O departamento jurídico foi totalmente remodelado com mais de uma 
dezena de advogados experientes. Os associados têm assistência nas 
áreas trabalhista, cível, criminal e previdenciária 

O Sindicato defende e protege os trabalhadores. Sindicalize-se!


