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Direito dos trabalhadores -   SindBancários Teresópolis  
        obtém mais uma vitória na Justiça do Trabalho  

 O Departamento Jurídico do 
Sindicato dos Bancários de Tere-
sópolis, através do escritório de 
advocacia Dr. Acrísio de Moraes 
Rego Bastos, obteve mais uma 
vitória na Justiça do Trabalho.  
 
 O Sindicato atua como substitu-
to processual nesta ação coletiva 
movida em face do Banco do Bra-
sil reclamando equiparação ao 
Banco Central.  

 Os beneficiados receberam seus 
direitos individuais através de al-
vará judicial que totalizou  
R$ 1.831.081,85( um milhão, oi-
tocentos e trinta e um mil e oi-
tenta e um reais).  
 
 Este valor refere-se às diferen-
ças de juros em relação ao último 
pagamento. O Sindicato já havia 
recebido, neste mesmo processo o 
valor de R$7.661.075,47 em 2006,  
R$611.923,87 em 2012, e em 

2013, R$ 5.270.455,71, através de 
alvarás judiciais a favor dos subs-
tituídos processuais funcionários 
do Banco do Brasil. 
 
 A busca pela garantia dos direi-
tos dos trabalhadores, tanto no âm-
bito coletivo quanto no individual 
será mantida, e mais uma vez fi-
cou provado que embora a justiça 
seja morosa vale a pena lutar.  
  

SINDICALIZE-SE E FORTALEÇA SEU SINDICATO! 
 
O Sindicato dos Bancários depende da contribuição de seus  
sócios para garantir novas conquistas para os bancários  
e manter sua estrutura. 
 
Com essa estrutura a entidade garante a defesa dos direitos dos 
bancários não apenas nas campanhas nacionais, mas também 
durante todo o ano, no acompanhamento jurídico de processos 
coletivos e individuais, em atividades, protestos, negociações 
com setores específicos ou com as direções dos bancos, produz 
cartilhas, faixas, cartazes, adesivos, panfletos etc. 
 
Quem é sindicalizado tem acesso a diversos serviços como  
orientação e apoio jurídico e de saúde, uma rede de convênios 
que garante descontos no comércio e em serviços. 



Bancário Cidadão 

Leia no site do SindBancários Teresópolis     www.bancariostere.org.br 

Leia na íntegra no site do  

SindBancários Teresópolis  

www.bancariostere.org.br 

MP 881- Câmara aprova MP que permite trabalho aos domingos e feriados 

  
 MP 881 foi aprovada por 345 
votos a 76. Considerada uma mi-
nirreforma trabalhista, MP tam-
bém revoga lei 4.178/62, que proí-
be abertura de bancos aos sábados 
e domingos. Mais um ataque aos 
direitos dos trabalhadores. 
 
 O plenário da Câmara dos De-
putados aprovou, por uma grande 
diferença de 354 votos favoráveis 
e 76 contrários, a Medida Provisó-
ria 881 (MP 881/2019), a chamada 
MP da liberdade econômica, mas 
considerada por advogados traba-
lhistas, juristas, procuradores do 
trabalho e movimento sindical co-
mo uma “minirreforma trabalhis-
ta”. Nesta quarta-feira 14, os depu-
tados concluiram a votação dos 
destaques, e os rejeitaram. Agora a 
matéria segue para apreciação no 
plenário do Senado, e caso não 
seja votada na Casa até o dia 27, 

perde a validade. 
 
 O texto aprovado pelos deputa-
dos na noite dessa segunda-feira 
13 é uma emenda substitutiva, na 
qual foram retirados trechos consi-
derados inconstitucionais. Porém, 
o projeto aprovado ainda contém 
pontos prejudiciais aos trabalhado-
res em geral, e aos bancários em 
particular.  
 Foi mantida a revogação da lei 
4.178/62, que proíbe a abertura de 
bancos e outros estabelecimentos 
de crédito aos sábados e domin-
gos. Esse ponto afeta diretamente 
a jornada de trabalho dos bancá-
rios, que garante folga aos sába-
dos. A folga aos domingos e feria-
dos também está ameaçada: o tex-
to aprovado permite o trabalho 
nesses dias, e sem a obrigatorieda-
de do pagamento de horas extras 
em dobro, como determinava a 
legislação trabalhista; assim, o em-
pregador poderá “compensar” o 
trabalhador com uma folga em ou-
tro dia da semana. A folga sema-
nal correspondente, antes definida 
por acordos com sindicatos, agora 
será determinada pelo próprio em-
pregador. O descanso aos domin-
gos foi garantido apenas uma vez 

a cada quatro semanas. 
 
Bancários, votem não na  
consulta público sobre a MP 881 
no site do Senado!  
 
“É mais um ataque aos direitos 
dos trabalhadores. Em 2017, sob o 
governo Temer, tivemos a legali-
zação da terceirização irrestrita e, 
dias depois, a aprovação da refor-
ma trabalhista, que autorizou con-
tratos precários e retirou uma série 
de direitos previstos na CLT. Ago-
ra, a grande maioria de um Con-
gresso que é pior ainda que o elei-
to em 2014 votou a favor de uma 
nova reforma trabalhista, que reti-
ra dos bancários e de outras cate-
gorias até mesmo o direito de des-
cansar aos sábados, domingos e 
feriados. Nós já estávamos mobili-
zados e alertando a categoria. A-
gora vamos redobrar a mobiliza-
ção para tentar impedir que a MP 
passe também no Senado”, diz a 
presidenta do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, Osasco e Re-
gião, Ivone Silva. 
 
 
 
 

Bancos utilizam PDVs para  
justificar demissão em massa 

Bancários se unem em defesa  
do Saúde Caixa 

Bancários em todo o país se  
somam às manifestações em defesa 
da educação e do direito  
à aposentadoria  

Marcha das Margaridas chega  
a Brasília 


