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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE 

GUARATINGUETA-SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIÇA GRATUITA – ART. 18 DA LEI 7347/1985 

 

 

                      SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 

BANCÁRIOS DE GUARATINGUETA E REGIÃO, entidade sindical de primeiro grau, com 

sede na Rua Duque de Caxias, 56 - Centro - Guaratinguetá (SP), inscrito no CNPJ nº 

53.329.660/0001-87 Registro sindical nº 24440.016857/90, com endereço para futuras 

notificações na Rua Dr. Emílio Ribas n. 188, 9° andar, Cambuí, Campinas/SP, CEP: 13125-

140, que deverão ser feitas exclusivamente em nome de NILO DA CUNHA JAMARDO 

BEIRO, OAB/SP 108.720, sob pena de nulidade (Súmula 427), propõe:  

 

 

AÇÃO CIVIL PUBLICA 

COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

em face da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com endereço na Rua Monsenhor Filippo, 162, 

12501-410, Guaratingueta/SP, CEP, CNPJ n. 00.360.305/0306-07, relativamente a todas as 

suas agências, departamentos e estabelecimentos da base territorial do SEEB 

GUARATINGUETA, conforme estatuto e em harmonia ao previsto na Orientação 

Jurisprudencial n. 130, da SDI-2, do TST, pelas razões de fatos e de direito a seguir 

expandidas: 
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DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL 

 

O sindicato substitui processualmente os empregados e ex-

empregados da Caixa Econômica Federal, enquadrados nos limites subjetivos relacionados 

ao pedido, conforme narração do direito abaixo). 

São, sem dúvidas e nos limites do artigo 8º, III da Carta Magna, 

direitos individuais homogêneos, cabendo à substituição processual de todos os empregados 

e ex-empregados, sócios e não sócios, independente de estarem ou não nominados, que 

trabalharam por algum período na base territorial do sindicato. 

 

DAS QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS 

 

A matéria versada na presente ação já foi apreciada pela Justiça 

do Trabalho respectivamente na 1ª, 5ª, 7ª, 13ª, 15ª e 23ª Regiões, tendo sido deferida a 

tutela de urgência nos citados casos, encontrando-se anexas as mencionadas 

decisões. 

 

Como é de amplo conhecimento, ocorreu no dia 28/04/2017, sexta-

feira p.p., uma greve geral de âmbito nacional, em legítima e democrática manifestação da 

classe trabalhadora contra as reformas trabalhista previdenciária que se encontram em 

trâmite. 

 

A greve, de um único dia de duração, o mencionado 28/04/2017, foi 

deliberada em assembleia geral da categoria bancária, encontrando-se anexos o edital de 

convocação, a ata e a comunicação entregue a Caixa Econômica Federal. 

 

 O direito de greve assegurado aos trabalhadores é um direito 

constitucional, previsto no artigo 9º da Carta Magna, o qual enuncia que compete aos 

trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem 

por meio dele defender. 

 

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 
decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que 
devam por meio dele defender. 
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§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

 
 § 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

 

No caso, a greve do dia 28/04/2017 teve por defender e resguardar 

os direitos dos trabalhadores, através de um movimento justo e democrático, diante das 

atuais reformas trabalhista e previdenciária em trâmite no Congresso Nacional que foram 

elaboradas sem prévia aprovação em eleições regulares e sem a participação da 

representação dos trabalhadores. 

  

Em meio a este movimento, a empresa ré encaminhou e-mails aos 

seus empregados afirmando que não reconhece o movimento grevista, tratando as 

ausências ao trabalho como simples faltas injustificadas, bem como ameaçando o impacto 

funcionais, conforme se verifica da transcrição a seguir (o documento está anexo): 

 

“Prezados gestores, 
1. Conforme orientação da área gestora do assunto esclarecemos que a 
paralisação prevista para o dia 28/04/2017 encontra-se fora do período da 
data base da categoria. 
 
2. Assim, os empregados devem manter o cumprimento de suas 
obrigações contratuais com a empresa. 
 
3. Diante do exposto, esclarecemos que as faltas não justificadas são 
homologadas para desconto (D), conforme previsto no MN RH 035 – 
Jornada de Trabalho e Registro SIPON 
 
Atenciosamente 
José Isaac Arantes Freitas 
Gerente Executiva 
GN Negociação Coletiva e Relacionamento com os empregados 
Átila do Sacramento Prata 
Gerente Nacional - E.E” 

    
(...) 
Senhores Gestores 
A Caixa integra a Mesa Única FENABAN e consta como signatária nas 
Convenções Coletivas e nos Acordos Coletivos de Trabalho. 
Considerando o estágio de maturidade do processo negocial, no qual a 
Caixa e as entidades se encontram, o fato dos acordos coletivos estarem 
vigentes, além de não haver negociação em andamento e nenhuma 
reivindicação específica direcionada ao sistema bancário, entendemos 
que a anunciada paralisação não encontra fundamento em ato da 



 

 

 

 

 

 

  

 

4

categoria bancária ou da Caixa, podendo acarretar àqueles empregados 
que dela fizerem parte, os impactos funcionais e financeiros decorrentes. 
Informamos abaixo orientações e procedimentos operacionais para 
eventual paralisação da Unidade no dia 28/04/2017. 
Orientações para todas as Unidades da Caixa 
Reflexo na Jornada de Trabalho/SIPON 
A falta não justificada implica na perda da remuneração referente ao 
sábado e do repouso semanal remunerado do domingo. 
 

Na ausência parcial ou na falta não justificada, o ponto deve ser 
homologado com D – Desconto, nos termos do MN RH 035 – Jornada 
de Trabalho e Registro no SIPON. 
(...)”. 
  

A lei de greve estabelece em seu art. 7º que a greve suspende o 

contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, no caso em tela, desconto ou 

compensação, serem regidas por acordo coletivo. 

 

Lei nº 7.783/1989, art. 7º 

 

Art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em 

greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações 

obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, 

laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. 

Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a 

greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na 

ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 9º e 14. 

 

A simples analise dos inúmeros instrumentos coletivos firmados com 

a CEF nos últimos anos, evidencia que os dias de paralisação foram objeto de negociação, 

sendo alguns anos abonados e outros compensados. 

 

ACT 2014/2015 
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ACT 2015/2016 

 

CLÁUSULA 54 – DIAS NÃO TRABALHADOS  
Os dias não trabalhados entre 06/10/2015 e 26/10/2015, por motivo de 
paralisação, não serão descontados e serão compensados, com a 
prestação de jornada suplementar de trabalho, limitada a 1 (uma) hora 
diária, no período compreendido entre a data de assinatura deste Acordo 
Coletivo de Trabalho até o dia 15/12/2015 e,  por consequência, não será 
considerada como jornada extraordinária, nos termos da Lei. 
 
Parágrafo Primeiro - Para os efeitos do caput desta cláusula, não serão 
considerados os dias em que houve trabalho parcial, pelo empregado, 
durante a jornada diária contratada. 
 
Parágrafo Segundo - A compensação será limitada a 1 (uma) hora diária, 
de segunda a sexta-feira, excetuados os feriados. 
 
Parágrafo Terceiro - As horas extraordinárias realizadas anteriormente à 
assinatura deste Acordo Coletivo de Trabalho não poderão compensar 
os dias não trabalhados. 
 
Parágrafo Quarto - As ausências, por motivo de paralisação, ocorridas no 
dia 27/10/2015 deverão ser compensadas, com prestação de jornada 
suplementar de trabalho, limitada a até 2 (duas) horas por dia, de 
16/12/2015 até o dia 31/12/2015. As horas não compensadas serão 
descontadas na folha de pagamento de Janeiro/2016. 
 
Parágrafo Quinto - As ausências, por motivo de paralisação, ocorridas 
nos dias 27/02, 15/04/2015 e 29/05/2015 deverão ser compensadas, com 
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prestação de jornada suplementar de trabalho, limitada a até 2 (duas) 
horas por dia, de 16/12/2015 até o dia 08/01/2016, comprometendo-se a 
CAIXA a efetuar a devolução dos valores descontados, após a 
compensação. 

 

 

ACT 2016/2018 

 

CLÁUSULA 63 – DIAS NÃO TRABALHADOS 
Em conformidade com o que foi definido na mesa única FENABAN, a CAIXA 
não exigirá a compensação e nem procederá o desconto dos dias não 
trabalhados, em decorrência da greve, no período de 06/09/2016 a 
06/10/2016. 

 

 

   A empresa alega estar seguindo orientação da Federação Nacional dos 

Bancos (FENABAN) que também já apresentou nota expondo sua posição de não 

reconhecer a greve geral, pretendendo dissuadir a adesão ao movimento nacional dos 

trabalhadores (vide anexo). 

 

Essas considerações se fazem necessárias para evidenciar que os 

Bancos agem articuladamente para confrontar a greve, pretendendo transformar a luta dos 

trabalhadores – é inegável que ocorreu uma greve geral – transformar o movimento em uma 

simples ausência injustificada ao trabalho 

 

Diante do supra narrado, conclui-se que o banco através dos e-mails 

encaminhados pretendeu, primeiro, dissuadir a participação no movimento e, depois, punir 

os empregados que efetivamente participaram da greve, deflagrada, como já foi dito, contra 

as reformas trabalhista e previdenciária que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. 

 

A participação ativa e consciente do trabalhador na greve geral, que 

nem de longe pode ser equiparada a um puro e simples descumprimento das obrigações 

laborais, não é o único aspecto da questão ora tratada. 

 

Com efeito, no dia 28 de abril, não houve transporte coletivo público, 

porque os trabalhadores rodoviários aderiram maciçamente ao movimento, de sorte que 

também por falta de transporte público inúmeros empregados não puderam comparecer aos 

seus postos de trabalho. 
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   No que diz respeito aos bancários, é importante destacar que o regular 

funcionamento dos postos e agências depende da presença de vigilantes armados, 

conforme exige a Lei 7.102/83, sendo certo que a categoria dos vigilantes também estava 

em greve no dia 28, o que não permitiria a abertura das agências. 

 

 Transcreve-se a Lei nº 7.102/83:  

 

Art. 1º É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde 
haja guarda de valores ou movimentação de numerário, que não possua 
sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo 
Ministério da Justiça, na forma desta lei.  
 
§ 1º Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo  compreendem  
bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, 
associações de poupança, suas  agências, postos de atendimento, subagências 
e seções, assim como as cooperativas singulares de crédito e suas respectivas 
dependências.  
 
§ 2º O Poder Executivo estabelecerá, considerando a reduzida circulação 
financeira, requisitos próprios de segurança para as cooperativas singulares de 
crédito e suas dependências que contemplem, entre outros, os seguintes 
procedimentos:  
 
I – dispensa de sistema de segurança para o estabelecimento de cooperativa 
singular de crédito que se situe dentro de qualquer edificação que possua 
estrutura de segurança instalada em conformidade com o art. 2o desta Lei;  
II – necessidade de elaboração e aprovação de apenas um único plano de 
segurança por cooperativa singular de crédito, desde que detalhadas todas as 
suas dependências;  
III – dispensa de contratação de vigilantes, caso isso inviabilize 
economicamente a existência do estabelecimento.   
 
§ 3º Os processos administrativos em curso no âmbito do Departamento de 
Polícia Federal observarão os requisitos próprios de segurança para as 
cooperativas singulares de crédito e suas dependências 
 
Art. 2º - O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas 
adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme capaz de 
permitir, com segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e 
outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais 
próximo; e, pelo menos, mais um dos seguintes dispositivos: 
 
I - equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a 
identificação dos assaltantes; 
 
II - artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, 
identificação ou captura; e 
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III - cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o 
expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no 
interior do estabelecimento 

 

 

    A falta de transporte público e até mesmo de segurança levou, 

por exemplo, o E. TRT a suspender o expediente no dia 28, conforme Resolução 

Administrativa Anexa, o que bem demonstra a falta de razoabilidade da reclamada ao 

pretender descontar 3 dias de salário daqueles que não trabalharam no dia da Greve. 

 

    Cabe destacar, com efeito, que o desconto que a empresa 

pretende fazer não é só do dia da paralisação (sexta-feira), mas também do sábado e do 

domingo, 3 dias portanto, uma espécie de régio castigo para os trabalhadores que 

aderiram ao movimento ou que por outras razões não puderam comparecer ao serviço.  

 

    Contudo, todos os elementos apontam em sentido contrário ao 

desconto em folha, cabendo destacar que a representação dos trabalhadores em âmbito 

nacional enviou ofício à empresa, na data de 02/05/2017, solicitando abertura de 

negociação para tratar do tema objeto da presente ação. 

 

a) É inegável que se trata de uma greve geral, como amplamente demonstrado, não tendo 

o menor cabimento pretender caracterizar simples injustificada ao trabalho; 

 

b) O sindicato cumpriu os requisitos da Lei de Greve, tendo aprovado a deflagração em 

assembleia convocada para esse fim e comunicado previamente a empregadora (edital, 

ata e comunicado anexos); 

 

c) A Lei de Greve preceitua que a greve suspende o contrato de trabalho e que as relações 

laborais do período serão regidas por acordo coletivo ou sentença normativa; 

 

d) Na falta de acordo ou sentença, não cabe ao empregador utilizar o desconto salarial 

como forma de dissuadir a adesão ao movimento ou para punir trabalhador por ter aderido; 

 

e) No âmbito da reclamada, os dias não trabalhados em decorrência de greve têm sido 

negociados nos acordos coletivos do período recente, sem exceção, conforme se verifica 

nos ACT’s anexos; 
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f) Nas ausências ao trabalho do dia 28 não há somente a adesão consciente à greve, mas 

também casos de impossibilidade por falta de transporte público regular, tendo em vista a 

greve dos trabalhadores do metrô e dos ônibus; 

 

g) Nas agências e postos de atendimento bancário, de qualquer forma, não seria possível o 

funcionamento normal no dia 28, tendo em vista que os vigilantes estavam em greves, 

incidindo a proibição da Lei 7.102/83; 

 

   Cabe destacar que a Constituição Federal preconiza expressamente o 

prestígio à negociação coletiva do trabalho, no artigo 7º, inciso XXVI, sendo tal princípio 

violado frontalmente pela empresa quando  pretende fazer justiça com as próprias mãos, 

embora convidada pelos trabalhadores para sentar à mesa de negociação. 

 

A presente ação civil pública está sendo proposta visando resguardar 

interesses e direitos de todos os bancários empregados da Caixa Econômica Federal, 

portanto, de natureza eminentemente coletiva, cujo cabimento é assegurado pelo disposto 

no art. 1° da Lei 7347/85, a partir da inserção de seu inciso IV, por força do art.110 da Lei 

8078/90 (CDC). 

 

O CDC (art. 81, parágrafo único, II) conceitua interesses coletivos, 

como sendo os que extrapolam os interesses individuais (interesses e direitos 

transindividuais) de natureza indivisível, cuja titularidade possa ser atribuída a um grupo ou 

uma categoria (categoria profissional de trabalhadores), com laços comuns entre si ou ainda 

com a parte contrária (trabalho desenvolvido na Caixa Econômica Federal), ligadas por uma 

relação jurídica de base (direito ao exercício de greve deflagrado nacionalmente). 

 

DO DANO MORAL COLETIVO 

                                    O cabimento da indenização por dano moral coletivo ou dano social 

encontra previsão legal (art. 1º da Lei nº 7.347/1985), na doutrina e jurisprudência. A indenização 

por danos morais coletivos deve ser arbitrada criteriosamente, sopesando-se a gravidade da 

conduta do infrator, os seus efeitos maléficos, a extensão do dano, o grau de culpa da ré, a 

intensidade do sofrimento dos trabalhadores, o número de empregados atingidos, a natureza da 

violação, o caráter preventivo-pedagógico-persuasivo da reparação e capacidade econômica do 

réu. 
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                                 Considerados estes parâmetros, pugna-se pela condenação do réu 

ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em valor a ser arbitrado pelo MM. 

Juízo, a ser revertido em favor dos substituídos que foram lesados, estimando-se tal valor no 

importe de R$ 10.000,00 por trabalhador. Sucessivamente, que a indenização seja revertida em 

benefício de instituições ou programas e projetos públicos ou privados, de fins não lucrativos, a 

serem apontados pelo MM. Juízo estimado em R$ 200.000,00. 

 

 

DA JUSTIÇA GRATUITA 

 

Os advogados subscritores, nos limites da Orientação 

Jurisprudencial 304 da SDI-1 do TST, declaram que os substituídos não têm condições de 

arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar, requerendo 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Lei 1.060/50 c/c Lei 5.584/70). Também 

aplicável a gratuidade, conforme art. 18 da Lei 7347, de 1985. 

 

Ementa: RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA 
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. SINDICATO SUBSTITUTO 
PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS 
SUBSTITUÍDOS NA PETIÇÃO INICIAL. CONCESSÃO DOS 
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. A legitimidade ampla 
do sindicato como substituto processual para defender os 
interesses coletivos e individuais de toda a categoria 
profissional que representa está prevista no artigo 8º, inciso III, 
da Constituição Federal, conforme entendimento pacífico do 
Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Dentre os poderes que 
a Lei Maior outorga à entidade sindical, está incluído o de 
declarar a hipossuficiência dos empregados substituídos, 
integrantes do rol apresentado pelo sindicato com a petição 
inicial. Isso porque, se o sindicato atua, por meio desse valioso 
instrumento processual, protegendo os substituídos de 
eventuais consequências prejudiciais, por intermédio dessas 
chamadas "ações sem rosto", a exigência de que cada um 
desses substituídos declare individualmente a sua condição de 
miserabilidade econômica e jurídica irá também desprotegê-los, 
personalizando sua situação individual. Diante disso, estando 
legitimado o sindicato para propor ação em nome próprio para 
defender os direitos de membros da categoria que representa, a 
esta situação se aplica o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50, 
alterado pela Lei nº 7.510/86, que prevê a possibilidade de 
declaração genérica de miserabilidade dos substituídos feita 
pelo advogado na própria petição inicial. Assim, verificado, no 
caso concreto, que o sindicato propôs a ação, como substituto 
processual, e apresentou, na petição inicial, declaração de 
hipossuficiência econômica dos empregados substituídos, 
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conclui-se que o Regional, ao excluir a concessão dos 
benefícios da justiça gratuita ao sindicato reclamante, afrontou o 
artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50. Recurso de revista conhecido 
e provido. 
Processo: RR - 2207-21.2013.5.05.0561 Data de Julgamento: 
09/12/2015, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 18/12/2015. 
 

 

 
DOS HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS 

 
O sindicato reside em juízo em substituição da categoria, 

prestando os serviços jurídicos necessários, sendo devidos honorários de 20% do montante 

da condenação, consideradas as regras da Súmula 219, III do TST e da OJ 348 da SBDI-1 

do TST. Saliente-se que o TST interpreta a OJ 348 no sentido que a base de cálculo deve 

incidir inclusive sobre a contribuição previdenciária patronal, conforme ementa abaixo 

transcrita: 

 

HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DAS 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COTA-PARTE DO EMPREGADOR. 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 348 DA SBDI-1 DO TST.  
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os honorários 
advocatícios devem ser calculados tendo como base o valor líquido arbitrado à 
condenação, conforme se observa da Orientação Jurisprudencial nº 348 da SBDI-1 
do TST: "HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR 
LÍQUIDO. LEI Nº 1.060, DE 05.02.1950 (DJ 25.04.2007) Os honorários 
advocatícios, arbitrados nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060, de 05.02.1950, 
devem incidir sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de liquidação 
de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários." Desse 
modo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor líquido 
apurado na execução de sentença, ou seja, sobre o valor total obtido depois de 
liquidada a condenação. Portanto, não há nenhuma previsão legal para que seja 
excluída da base de cálculo dos honorários assistenciais valores referentes à 
contribuição previdenciária devida pela empregadora. Precedentes.  Recurso de 
revista conhecido e provido. (TST-RR-448-53.2014.5.03.0137, Relator Ministro 
JOSÉ ROBERTO FREIRE PIMENTA, 2ª Turma do TST, publicado no DEJT em 
17/02/2017) 
 
EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 11.496/2007. HONORÁRIOS 
ASSISTENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS. COTA PARTE DO EMPREGADOR. PROVIMENTO. Esta 
colenda Corte possui o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios 
devem ser calculados sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de 
liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários, 
inclusive da cota parte do empregador, nos termos da Orientação Jurisprudencial 
nº 348 da SBDI - 1. Precedentes. Recurso de embargos de que se conhece e a 
que se dá provimento.  
( E-RR - 1001-24.2013.5.03.0012 , Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo 
Bastos, Data de Julgamento: 18/12/2014, Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais, Data de Publicação: DEJT 02/02/2015) 
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DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

 

A atualização monetária a ser aplicada na presente reclamatória 

deve ser o IPCA, a partir de 30 de junho de 2009, data em que entrou em vigor o dispositivo 

declarado inconstitucional pelo STF (artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzido pela Lei 

11.960/2009), uma vez que a TR (Taxa Referencial) não mais espelha a realidade da perda 

de valor da moeda. 

 

O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da 

expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, constante do § 

12 do art. 100 da Constituição Federal (acrescido pela Emenda Constitucional nº 62/2009), 

que determina a utilização da TR como índice de correção monetária para pagamento de 

Precatórios.  

 

Assim decidiu o STF no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.357: 

 
“(...) o Tribunal julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da 
expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no § 2º, os §§ 9º e 10; e 
das expressões ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’ e 
‘independentemente de sua natureza’ constantes do § 12, todos dispositivos do art. 
100 da CF, com redação dada pela EC nº 62/2009, vencidos os Ministros Gilmar 
Mendes, Teori Zavascki e Dias Toffoli. Votou o Presidente, Ministro Joaquim 
Barbosa. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 13.03.2013. 
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Ayres Britto 
(Relator), julgou parcialmente procedente a ação direta, vencidos os Ministros 
Gilmar Mendes, Teori Zavascki e Dias Toffoli, que a julgavam totalmente 
improcedente, e os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que a 
julgavam procedente em menor extensão. Votou o Presidente, Ministro Joaquim 
Barbosa. O Ministro Marco Aurélio requereu a retificação da ata da sessão anterior 
para fazer constar que não declarava a inconstitucionalidade da expressão 
‘independente de sua natureza’, contida no § 12 do art. 100 da CF. Redigirá o 
acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe nº 59/2013, de 02.04.2013)”. 

 
 

Diante disso, é necessário que os créditos trabalhistas passem 

a ser corrigidos por índice que realmente reflita a inflação existente, mantendo o poder 

aquisitivo do patrimônio do trabalhador. Por consequência, deve ser aplicado o IPCA, a partir 

de 30 de junho de 2009, data em que entrou em vigor o dispositivo declarado inconstitucional 

pelo STF. Este também é o entendimento do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, que 

em Incidente de Inconstitucionalidade (Processo:ArgInc-479-60.2011.5.04.0231) também 
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declarou inconstitucional a aplicação da TR (Taxa Referencial), determinando a aplicação do 

IPCA. 

 

Sucessivamente, caso não seja este o entendimento do 

julgador (aplicação do IPCA), o que se admite apenas por argumentar, a partir de 14 de 

março de 2013, deverá ser utilizada como atualização a variação do INPC, em vez da TR 

(Taxa Referencial), que não mais espelha a realidade da perda de valor da moeda. 

 

Este é o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região, que aprovou sua Orientação Jurisprudencial de nº 49, determinando a utilização do 

INPC: 

 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 49 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS 
DÉBITOS TRABALHISTAS 
A partir de 14 de março de 2013, o índice a ser utilizado para atualização 
monetária dos débitos trabalhistas deve ser o INPC, diante da declaração de 
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, do uso da TR 
como fator de atualização monetária. 
RESOLUÇÃO Nº 06/2014 Disponibilizada no DEJT dias 5, 6 e 9.06.2014, 
considerada publicada nos dias 6, 9 e 10.06.2014. 

 
 

Desta forma, requer a aplicação do IPCA a partir de 30 de junho 

de 2009 e, sucessivamente, que se utilize o INPC, a partir de 14 de março de 2013. 

 

 
DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 
 

O caput do art. 300 do NCPC prevê que "a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo". 

 

No caso, necessário garantir de imediato que a Caixa não efetue o 

desconto do dia de greve (28/04) e seus reflexos, inclusive de que não haverá “impactos na 

vida funcional” decorrente da adesão ao movimento de paralisação. 

 

Conforme acima exposto, o Acordo Coletivo assegura o não desconto 

dos dias de greves, cabendo por analogia aplicar ao dia 28/04/2017. Vejamos sua redação: 

 

CLÁUSULA 63 – DIAS NÃO TRABALHADOS 
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Em conformidade com o que foi definido na mesa única FENABAN, a CAIXA não 
exigirá a compensação e nem procederá o desconto dos dias não trabalhados, 
em decorrência da greve, no período de 06/09/2016 a 06/10/2016. 

 

 

Sucessivamente, caso não entenda o MM. Juízo de pronto pela 

ilegalidade do desconto, cabe assegurar a impossibilidade do desconto do dia de paralisação 

pela Caixa, a fim de possibilitar a negociação coletiva prévia a respeito da paralisação (até o 

momento, a Caixa não atendeu ao pedido de negociação a respeito) e/ou que ao menos 

sejam compensados os dias. 

 

 

DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, requer: 

 

a - Seja deferida a tutela de urgência, sem ouvir a parte contrária, 

para determinar que a Caixa não desconte dos salários o dia da 

greve geral, 28/04/2017, nem o sábado e/ou do domingo, e por 

consequência não considere esses dias como faltas para 

quaisquer efeitos legais e contratuais (obrigação de não fazer). 

 

a.1 – sucessivamente, caso não seja este o entendimento do 

julgador, o que se admite apenas por argumentar, que os dias sejam 

compensados, conforme histórico de acordos coletivos com a 

reclamada 2014/2015, 2015/2016, salientando que no ACT 

2016/2018 consta expressamente que não haverá compensação; 

 

b – No mérito, que seja confirmada a tutela de urgência, versada nos 

itens anteriores, a fim de determinar a ilegalidade do desconto e, caso 

concretizado, que seja realizado o pagamento do dia de greve geral 

(28/04/2017), sábado e domingo, com seus respectivos reflexos, 

assegurando o legítimo direito de greve a todos os bancários; 

 

b.1 – No mérito, sucessivamente, caso não seja este o entendimento 

do julgador, o que se admite apenas por argumentar, que os dias 

sejam compensados, conforme histórico de acordos coletivos com a 
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reclamada 2014/2015, 2015/2016, salientando que no ACT 

2016/2018 consta expressamente que não haverá compensação; 

 

b.2 – sucessivamente, caso o entendimento do juízo seja pela 

legalidade do desconto, o que se admite apenas por argumentar, 

requer ao menos que inexista desconto do reflexo no sábado; 

 

c - a condenação do banco ao pagamento de danos morais coletivos, no 

valor sugerido ao juízo de R$ 10.000,00 por substituído. Caso assim não 

se entenda, requer sucessivamente, que a condenação em danos morais 

seja convertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, em valor não 

inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 

 
d - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos 

substituídos e ao sindicato, nos termos do art. 18 da Lei 7347, de 1985 e 

o deferimento de honorários advocatícios assistenciais de 20% do 

montante total da condenação executada, nos termos da Súmula 219, III 

do TST e OJ 348 da SBDI-1 do TST (inclusive sobre os tributos); 

 
e - Juros sobre o capital monetariamente corrigido nos termos da 

fundamentação 

 

 

Diante o exposto, requer se digne Vossa Excelência de determinar a 

citação do reclamado para comparecer à audiência e apresentar sua resposta, sob pena de 

confissão e revelia, sendo ao final julgado PROCEDENTE o pedido, suportando o réu os 

ônus da sucumbência. 

 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, notadamente pelo depoimento pessoal do reclamado, sob pena de confissão, 

oitiva de testemunhas, que deverão ser intimadas, e o que mais se fizer necessário na busca 

da verdade e efetivação da Justiça. 

 

 

 Valor da causa: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para efeito 

de custas e tramitação pelo rito ordinário. 
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Nestes termos, pede deferimento. 

Campinas, 23 de maio de 2017. 

 

NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO   FERNANDO JOSÉ HIRSCH 

OAB/SP n. 108.720      OAB/SP n. 164.164 


