
 
 

COMUNICADO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS DAS AÇÕES COLETIVAS AJUIZADAS PELO SINDICATO DOS 

BANCÁRIOS DE VARGINHA E REGIÃO – ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS – EM TODAS AS AÇÕES 

COMO QUEBRA DE CAIXA, HORAS EXTRAS, CTVA, DENTRE OUTRAS. 

 

 

Acerca de uns três anos aproximadamente, o Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos Bancários de 

Varginha e Região, vem sofrendo uma verdadeira retaliação, desrespeito e agressão ao seu direito constitucional de 

defesa dos interesses e direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras, empregados e empregadas da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL que tenham trabalhado ou permaneçam trabalhando em sua base territorial.  

Isto porque, no uso de suas prerrogativas constitucionais e desempenhando o papel social que lhe cabe de 

defender sua categoria, ajuizou na última década várias demandas coletivas buscando direitos violados e não pagos 

pela CAIXA, onde com sérios e combativos argumentos, fundamentos e excelente expertise e conhecimento do 

assunto, vem tendo o reconhecimento judicial de demandas coletivas julgadas totalmente procedente. 

São anos de acompanhamento árduo e dedicado para que todos aqueles que laboravam ou ainda laborem em sua 

base territorial e que não tenham recebido verbas como a quebra de caixa; horas extras pela supressão do intervalo 

do almoço ou dos 15 minutos das mulheres; ou a sétima e oitava horas como extras para várias funções como 

tesoureiros; parcelas salariais como a CTVA em sua complementação de aposentadoria, dentre vários outros 

direitos – possam ser beneficiados de ações coletivas que são ajuizadas no decorrer do contrato de trabalho de toda 

classe trabalhadora com o objetivo de assegurar uma maior segurança e efetividade a cada um dos associados e 

não associados desta entidade sindical. 

Ponto importante a ser repassado a toda categoria -  e, especialmente, neste momento, a todos os empregados e 

empregadas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que infelizmente estão sendo salteados por alguns profissionais 

de direito que se utilizam de falsas promessas – é que as demandas coletivas quando são ajuizadas não 



 
apresentam  os nomes dos beneficiários daquela ação, justamente para que todos aqueles que estivessem com 

seus contratos de trabalho ativo, não viessem a sofrer qualquer tipo de retaliação pela CAIXA, para desistir e/ou 

renunciar o direito postulado em ação coletiva e em substituição aos seus beneficiários. 

Apenas na fase de execução, ou seja, após o transito em julgado das ações coletivas, e após a Assessoria Jurídica 

do Sindicato passar por anos de manifestações, petições e recursos para conseguir o êxito dos pedidos, ou seja, 

após anos de trabalho, esforço, expertise necessária e especializada, quando o Sindicato ganha uma ação coletiva 

e que precisa liquidar/calcular os valores devidos a cada substituído é que a entidade sindical e a instituição 

financeira apresentam os nomes de quais serão os verdadeiros beneficiários daquela ação e daquele direito 

reconhecido. Sim!!! Apenas e tão somente com a ação ganhas é que os nomes são apresentados. 

E, neste momento extremamente delicado de apresentação de nomes e valores é que o Sindicato e sua Assessoria 

Jurídica vem sofrendo verdadeiro ataque e desrespeito ao seu trabalho ético e profissional, pois sem qualquer ética 

alguns Escritórios de Advocacia usurpando da lista de substituídos indicadas pela CAIXA e da decisão obtida 

integralmente pelo SINDICATO, vem ofertando aos trabalhadores e trabalhadoras o ajuizamento de cumprimentos 

de sentença individuais em nome destes beneficiários. Não fossem as falas direcionadas contra o Sindicato e ao 

trabalho desenvolvido pela sua Assessoria Jurídica, no sentido de que ‘a ação coletiva está se arrastando demais’ 

ou que ‘as pessoas não receberão em vida, caso permaneçam na ação coletiva’   - a postura profissional destes 

Escritórios de Advocacia na proposição do ajuizamento de alguns destes cumprimentos de sentença representaria 

apenas um aproveitamento em benefício próprio do trabalho árduo e dedicado de profissionais sérios, íntegros e 

comprometidos, verdadeiramente, com a Classe Trabalhadora. Contudo, quando a abordagem passa a ser 

agressiva, desrespeitosa e não fiel a verdade dos fatos, entendemos ser necessário a apresentação do presente 

informe. 

Os cumprimentos de sentença não são da iniciativa do Escritório de Advocacia que se coloca em uma posição de 

vanglória e de salvador daqueles que estariam desamparados pelo Sindicato. Muitas ações coletivas já apresentam 

decisões e determinações judiciais de desmembramento da ação coletiva em tantos cumprimentos de sentença 

quanto forem necessárias. 



 
Ademais, os cumprimentos de sentença distribuídos pelo Sindicato não precisam da autorização dos beneficiários, 

pois ele é o autor da ação coletiva que gerou o direito que está sendo executado. Da mesma forma, não há atrasos, 

desleixos, ou não acompanhamento correto e adequado nos cumprimentos de sentença distribuídos pelo Sindicato. 

Ao contrário, todos as ações são acompanhadas por profissionais habilitados e especialistas em direito bancário e 

nas normas internas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Além dos profissionais de direito da assessoria jurídica do 

Sindicato, os cumprimentos de sentença contam com peritos especializados nestes cálculos. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é a prática desrespeitosa destes Escritório em propor ações individuais de 

cumprimento de sentença com a cobrança de honorários contratuais exorbitantes que chegam no percentual de 

30% dos valores individuais que cada trabalhador e trabalhadora irá receber. A busca de informações com o 

Sindicato é imprescindível para entender o processo, o seu andamento, o direito postulado e ganho judicialmente 

pelo Sindicato e a forma como este crédito será pago na ação coletiva, pois com toda certeza o Sindicato que agiu 

não só na forma legal, mas com honra e cuidado a categoria profissional que representa – não irá neste momento 

final do processo prejudicar qualquer um dos seus associados e não associados. É preciso dizer, reforçar e 

compreendermos que o trabalho é do Sindicato. O ganho da causa é do Sindicato e de sua Assessoria Jurídica! 

Portanto, qualquer fala atravessada tem ares de oportunismo. 

A transparência, coerência e defesa dos direitos de cada um dos trabalhadores e trabalhadoras é princípio que 

norteia a atuação do Sindicato e de sua Assessoria, pelo que não podemos admitir qualquer fala desrespeitosa em 

relação a atuação profissional destes dois entes que primam pelos direitos da categoria bancária.  

A ética e o respeito se fazem necessário em todo e qualquer trabalho e em qualquer relação que venha a se 

desenvolver. 

Por todo o exposto, pedimos a gentileza de sempre procurar o Sindicato para confirmar seus direitos e as 

informações das ações coletivas ajuizadas.  

 



 
Com efeito, não se pode admitir falas que contraponham a figura do Sindicato, principalmente, quando destas ações 

sindicais, alguns queiram se beneficiar única e exclusivamente. 

Atenciosamente, 

 

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE VARGINHA E REGIÃO 

MARCIAL, PEREIRA & CARVALHO ADVOCACIA 

Telefone: 31 3295 0704 E-mail: atendimento@declatra.adv.br 


