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SINDICATO CONQUISTA REINTEGRAÇÃO DE BANCÁRIO DO MERCANTIL DEMITIDO 75 
DIAS ANTES DE ALCANÇAR A ESTABILDADE PROVISÓRIA DA PRÉ-APOSENTADORIA

também o próprio direito de se aposen-
tar com proventos integrais (aos 54 anos 
de idade é sabidamente difícil retornar ao 
mercado de trabalho). Evidenciado, portan-
to, no ato rescisório, nítido cariz obstativo 
à aquisição do direito à estabilidade pre-
vista na norma coletiva, declaro a ilicitude 
e consequente nulidade da dispensa do 
reclamante, com base no art. 9º da CLT e 
nos arts. 129, 421 e 422 do CC, bem como 
nos princípios da valorização do trabalho 
humano, da dignidade da pessoa humana 
e da boa-fé, assentados na Carta Magna.”
A advogada lembra, portanto, que para garantir 
a estabilidade, é indispensável que os trabalha-
dores entreguem uma comunicação por escrito 
informando a condição, acompanhada de docu-
mentos que comprovem o tempo para requerer 
o benefício da aposentadoria, porém no caso 
em comento, o bancário foi impedido de apre-
sentar o Comunicado, pois a dispensa visava 
exatamente obstaculizar a aquisição ao direito. 
Foi deferida a Tutela Antecipada e o bancário 
retornou ao trabalho no mesmo local anterior 
à dispensa. A ação encontra-se “Sub judice” 
passível de recursos. Esta é mais uma impor-
tante vitória do SINTRAF-GV que continua na 
luta pela manutenção e ampliação de direitos 
coletivos, mas também segue firme na luta pe-
los individuais. “Cada vitória é importante para 
a categoria e os bancários em situação seme-
lhante devem procurar a instituição para fazer 
valer seus direitos garantidos”, ressalta o diri-
gente sindical e bancário do Bradesco Ricardo 
Widmark Pinto, que acrescenta: “Os bancários 
devem confiar na entidade e nos procurarem 
todas as vezes em que se sentirem lesados”.

O contato deverá ser feito através do 
telefone: (33) 32715670 e e-email: 
contato@sintrafgv.com.br para 
agendamento do atendimento.

Na data da dispensa o bancário somava 32 
anos, 09 meses e 14 dias de vínculo de empre-
go ininterrupto com seu único empregador, fal-
tando apenas 75 dias para adquirir o direito à 
estabilidade pré-aposentadoria, prevista na alu-
dida cláusula normativa. A Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT)  dos bancários 2018/2020 
garantia em sua cláusula 27ª, a estabilidade 
provisória no emprego (salvo por motivo de jus-
ta causa para demissão) por 24 (vinte e quatro) 
meses imediatamente anteriores à aquisição ao 
direito ao benefício de aposentadoria da Pre-
vidência Social,  ao empregado (homem)  que 
tiver o mínimo de 28 (vinte e oito) anos de vín-
culo empregatício ininterrupto com o mesmo 
banco (e estejam em vias de se aposentar). A 
advogada que atua no caso, Especialista em 
causas de bancários, Dra. Eliane de Souza Gon-
çalves Martins, demonstrou que a dispensa do 
empregado se deu para obstar a aquisição do 
direito à Estabilidade Pré-aposentadoria, o que 
foi acolhido pelo MM.Juiz substituto   da 1ª Vara 
do Trabalho de Governador Valadares-MG.

Na sentença, o juiz substituto Alexandre 
Pimenta Batista Pereira fundamentou:

“Observo que, na prática, a dispensa não 
subtrai do autor apenas o direito de conti-
nuar no emprego até a aposentadoria, mas 
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BANCOS NÃO TÊM JUSTIFICATIVA PARA DESCUMPRIR ACORDO E 
DEMITIR TRABALHADORES

Mesmo com a crise econômica agravada pela pan-
demia do novo coronavírus, com falência de lojas co-
merciais e indústrias, o sistema financeiro continua a 
ser o setor mais lucrativo no Brasil. As cinco maio-
res instituições financeiras do país (Itaú, Bradesco, 
Santander e Banco do Brasil), que somado à Caixa 
Econômica Federal controlam mais de 80% das ope-
rações financeiras, num verdadeiro cartel, lucraram 
R$12,1 bilhões no segundo trimestre de 2020, em 
plena crise da pandemia. A estratégia dos bancos de 
transferir a maior parte dos ganhos para as Provisões 
de Devedores Duvidosos (PDDs) reduziu os núme-
ros oficiais dos ganhos do setor. O Anúncio de demis-
sões em massa nestes bancos em meio à pandemia 
causa desespero entre os trabalhadores, temos que 
unir todos os bancários e bancárias para barrar estas 
medidas e evitar que elas se generalizem. Seja soli-
dário a quem perdeu seu emprego. Lutar por quem 
foi demitido hoje é garantir o seu emprego amanhã.

Itaú: compromisso social 
somente na propaganda

O Itaú lucrou R$ 28 bilhões em 
2019 e R$8 bilhões no primeiro se-
mestre deste ano. Gasta uma for-
tuna em publicidade para divulgar 
na grande mídia uma campanha a 
fim de mostrar um lado humano 
na pandemia que só existe na fan-
tasia marqueteira. Na vida real, o 
banco pressiona, assedia e demite 
bancários. Após a direção do ban-
co negar o pedido do movimento 
sindical de suspender as dezenas 
de dispensas, os bancários ini-
ciaram uma campanha nacional 
no último dia 23 de setembro que 
vai continuar nas redes sociais.
 

Santander: Brasil dá mais 
lucro, mas sofre com 

demissões
O grupo espanhol é o campeão 
de demissões no Brasil: cerca 
de 900 trabalhadores perderam 
o emprego em plena pandemia, 
o Santander registrou lucro de 
R$ 3,8 bilhões nos primeiros três 
meses do ano – alta de 10,5% em 
relação a igual período de 2019. 
Ademais, as operações no Bra-
sil respondem pela maior fatia 
(29%) dos lucros obtidos pela 
instituição em todo o mundo.

Bradesco: fechamento 
de 400 agências e 

departamentos
O movimento sindical tem 
recebido várias denúncias 
de demissões no banco.  As 
dispensas fazem parte do 
processo anunciado na 
grande imprensa pelo pre-
sidente da instituição, Oc-
tavio de Lazari Júnior, da 
extinção de mais de 400 
agências e departamentos 
em todo o país. O movi-
mento sindical defende a 
suspensão das dispensas.

Mercantil: demissões e pressão 
Em meio à pandemia da covid-19, o banco demitiu cerca de 60 de funcionárias e funcionários em todo o Brasil. 
As demissões ocorreram com a transformação de várias agências bancárias em Postos Avançados de Aten-
dimento. Esses postos têm uma estrutura mais enxuta e não possuem retaguarda operacional. O banco alega 
que, nessa nova configuração de atendimento, não haveria espaço para esses profissionais. Muitos trabalha-
dores demitidos tiveram ascensão nas carreiras e, por conta dessa ascensão, foram dispensados, o que é uma 
grande contradição. O Mercantil do Brasil registrou lucro líquido de R$ 121,4 milhões em 2019, alta de 127,3% 
na comparação com o ano anterior. Os bons resultados seguem tendência de crescimento em 2020. Nos pri-
meiros três meses deste ano, o banco registrou lucro líquido de R$ 46,9 milhões, com crescimento de 67,3% 
em doze meses e de 14% em relação ao 4º trimestre do ano passado, quando o lucro foi de R$ 41,1 milhões.


