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RESUMO 
 

Esta dissertação se utiliza de processos trabalhistas como fontes históricas, estas foram abertas 

perante as Juntas de Conciliação e Julgamento dos municípios da região da Grande 

Florianópolis durante os anos de 1990 até 2000. Estas ações foram mantidas e salvaguardadas 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12º região, localizado no município de Florianópolis, 

sendo de crucial importância para a preservação e compreensão da memória coletiva do 

trabalho no Brasil. As ações trabalhistas foram abertas por trabalhadores bancários desta 

região, empregados pelo Banco do Estado de Santa Catarina, instituição financeira pública 

estadual. À medida que estes trabalhadores eram demitidos do banco, procuraram a Justiça do 

Trabalho para reivindicar seus direitos descumpridos durante suas longas carreiras. O 

conteúdo de suas ações retrata suas experiências no trabalho bancário nesta instituição do 

período de 1960 até 2000. Entre as vivencias individuais e coletivas destes trabalhadores, 

estão as transformações da economia e da sociedade brasileira, sobretudo durante a década de 

1990, como a globalização e a financeirização dos mercados mundiais, a reestruturação 

produtiva e das dinâmicas de trabalho. O trabalho bancário passou por processos de 

flexibilização e precarização dos seus direitos, quando as instituições bancárias eram foco das 

políticas de desestatização e privatização pelas políticas neoliberais. Estas ações trabalhistas 

trazem as experiências de homens e mulheres das mais diversas idades, escolaridades e 

cargos, dentro das agências do principal banco público do estado de Santa Catarina da época, 

na região da sua capital. Esta pesquisa recupera, através das ações trabalhistas analisadas, a 

insatisfação destes trabalhadores com a forma como foram tratados por seus empregadores, e 

a esperança de ter na Justiça do Trabalho seus direitos trabalhistas antes violados, agora 

reparados e indenizados. Tendo o banco violado seus direitos das mais diversas formas, como: 

suas longas jornadas sem a remuneração correta de suas horas extras; suas várias experiências 

de demissão e desligamento da empresa em processo de privatização, como a adesão a Planos 

de Demissões Incentivadas, as demissões com justa causa por julgamentos dos Comitês 

Disciplinares do banco, e os pedidos de rescisões indiretas frente à Justiça pelo 

descumprimento por parte do empregador dos Acordos Coletivos de Trabalho.  

 

Palavras-chave: Processos trabalhistas; Justiça do Trabalho; Trabalhadores bancários. 

  



   
 

   
 

ABSTRACT 

 
This dissertation uses labor lawsuits filed before the conciliation and judgment boards of the 

municipalities of the greater Florianopolis region during the years 1990 and 2000 as historical 

sources. Maintained and safeguarded by the Regional Labor Court of the 12th region located 

in the municipality of Florianopolis. These labor claims were filed by bank workers in the 

municipalities of the greater Florianopolis region employed by the State Bank of Santa 

Catarina, a state public financial institution. Opened during the 1990s as these workers were 

dismissed from the bank, going to the labor court to claim their unfulfilled rights during their 

long working careers, portraying experiences of banking work in this institution from the 

1960s to the years 2000. These labor actions bring the experiences of men and women of the 

most diverse ages, education and positions within the branches of the main public bank in the 

state of Santa Catarina in the region of its capital. Representing the dissatisfaction of these 

workers with the way they were treated by their employers, and the hope of having in the 

labor court their labor rights previously violated, now repaired and compensated. Telling the 

memory of their long hours without the correct remuneration for his overtime, the acts 

performed by his employer to harm them in the most diverse ways, and his various 

experiences of dismissal and demission from the company in the process of privatization, 

such as joining incentive dismissal plans, unfair dismissals due to judgments made by the 

bank's disciplinary committees, and requests for indirect terminations before the courts for 

noncompliance by the employer with collective labor agreements. 

 

Keywords: Labor lawsuits; Labor justice; Bank workers 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo central analisar e compreender as 

experiências vividas e compartilhadas por trabalhadores e trabalhadoras, bancários do Banco 

do Estado de Santa Catarina (BESC). Tais experiências permeiam suas carreiras de trabalho 

dentro de uma instituição financeira pública estadual, no momento em que instituições desta 

natureza tornavam-se o alvo da política federal de privatização e redução da presença do 

Estado no mercado bancário nacional. As fontes documentais utilizadas para acessar tais 

experiências, foram as reclamatórias trabalhistas, ajuizadas nas Juntas de Conciliação e 

Julgamento (JCJ) da Justiça do Trabalho dos municípios da Grande Florianópolis durante a 

década de 1990. Estas foram utilizadas como ferramenta para compreender suas demandas 

por direitos, relatos sobre suas experiências, e suas concepções de justiça. Tais processos 

evidenciam a instituição Justiça do Trabalho como uma arena de disputa de seus interesses e 

de sua classe de trabalho, frente aos gestores interessados, sobretudo na redução dos gastos e 

na maior eficiência e lucro, independente das consequências e impactos de tais políticas de 

gestão na vida e cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras. 

As fontes processuais da Justiça do Trabalho, sobretudo nos relatos registrados nos 

autos trabalhistas, nos permitiram observar a realidade vivenciada no dia a dia das atividades 

bancárias durante um período de grandes transformações econômicas, sociais e tecnológicas. 

Tais fontes evidenciam a memória e a perspectiva daqueles trabalhadores e trabalhadoras, no 

momento vinculados à principal instituição financeira pública da região capital do Estado de 

Santa Catarina, frente à evolução tecnológica do serviço bancário, e da sua consequente 

informatização em prol do autoatendimento e da redução do trabalho vivo. Evidenciam-se 

suas compreensões diante dos impactos sofridos em sua rotina de trabalho ao longo da 

aplicação cada vez mais demarcada de políticas de gestão reestruturantes da produção, que 

objetivavam tornar suas atividades ao mesmo tempo mais eficientes e com menos custos para 

a empresa em relação a seus direitos. Estes trabalhadores tiveram suas vidas envolvidas por 

dinâmicas sociais, econômicas e políticas em movimentação e transformação, desde a esfera 

global, até seus impactos na vida local. Processos históricos como a globalização financeira 

estão associados ao aumento da conectividade nos meios de comunicação, com velocidade ao 

longo de grandes distâncias, dissemina e articula interesses empresariais para a flexibilização 

da estrutura da produção e prestação de serviços. Bem como, ao ideário político-econômico 

neoliberal, propagandeado pelo mundo como uma rígida doutrina fiscal e a redução severa 
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dos investimentos públicos do Estado como formula capaz de sucesso econômico para 

diversas nações como o Brasil. 

As memórias e recordações do passado da década de 1990, conversam cada vez mais 

com o tempo presente, pois os últimos anos da história brasileira têm representado para sua 

população, novamente o avanço de políticas neoliberais, mais presentemente ultraliberais e 

influenciadas pela ideia de Estado-mínimo radical. Tais medidas têm gerado drásticas 

mudanças socioeconômicas, legais e na capacidade de acesso aos direitos fundamentais dos 

cidadãos, desfavoráveis a trabalhadores e trabalhadoras de todo o país. A situação está ainda 

mais asseverada pela constância e manutenção de crises econômicas e políticas, que agora são 

utilizadas ainda como justificativa para implementação destas mesmas práticas econômicas, 

que acabam por intensificá-las. Estas mudanças ocorridas nos anos recentes provocam 

sentimentos e memórias de retorno a este tempo anterior, o qual há poucos anos se acreditava 

ser o auge da implementação de políticas neoliberais em solo brasileiro. Intenções políticas 

que durante a primeira década do segundo milênio aparentavam remediadas e contidas, mas 

que agora buscam novamente tomar controle do Estado para seus interesses. 

Na década de 1990 o ímpeto privatizador das perspectivas neoliberais, elencou como 

um de seus principais inimigos o sistema financeiro estadual, com a maior parte dos bancos 

públicos estaduais sendo vendidos para bancos nacionais e internacionais em operação no 

Brasil, assim sendo privatizados. Outros, como por exemplo, o Banco do Estado de Santa 

Catarina (BESC), foram saneados fiscalmente e em relação às políticas de reestruturação, e 

subsequentemente incorporados pelo Banco do Brasil, assim sendo federalizados com parte 

das suas estruturas continuando sobre poder público agora federal. Este processo de 

privatização e federalização dos sistemas financeiros estaduais, por determinação da política 

do governo federal, implicou em uma drástica mudança do setor financeiro nacional ao longo 

da década de 1990 e nas posteriores. Tal processo significou o fechamento de agências e 

postos de trabalho, o reenquadramento nas formas e nas condições de como executar estes 

serviços, a reformulação das empresas e dos ambientes de trabalho, e as demissões em massa, 

realizadas através de Programas de Demissão Incentivados (PDIs). Logo, ocorreram a 

substituição gradual destes postos de trabalho por máquinas e eletrônicos que possibilitou o 

autoatendimento, ou por trabalhadores terceirizados, realizando quase sempre os mesmos 

serviços, porém, com menor remuneração e o vínculo de trabalho maquiado de forma indireta 

a fim de precarizar tais relações de trabalho. 



 

14 
 

Na pesquisa historiográfica aqui apresentada, buscamos analisar a experiência de 

trabalho vivida por trabalhadores bancários, iniciadas durante o processo de redemocratização 

da década de 1980, e principalmente no período de reestruturação produtiva e implementação 

das políticas neoliberais, durante a próxima década até a virada do milênio. Buscamos 

observar como esses e essas tiveram suas vidas pessoais e profissionais impactadas por 

processos históricos de transformações, tanto nacionais quanto globais. 

As fontes históricas escolhidas para a realização de tais análises foram Ações 

Trabalhistas, movidas contra o Banco do Estado de Santa Catarina, por trabalhadores e 

trabalhadoras dessa instituição, pela sua representação sindical, através do Sindicato dos 

Bancários de Florianópolis e Região (SEEB), e pelo Ministério Público do Trabalho, ramo do 

Estado Brasileiro com a missão da defesa dos direitos e interesses sociais e do trabalho da 

população brasileira. Essas fontes originam das Juntas de Conciliação e Julgamento (JCJ) da 

Justiça do Trabalho (JT), da região da Grande Florianópolis, e estão salvaguardadas no Setor 

de Digitalização e Guarda (SEDIG) do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 12ª Região, 

como veremos adiante. 

A instituição da Justiça do Trabalho, ramo da Justiça Federal especializado na 

proteção aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, desde sua efetivação ao longo das 

décadas de 1930 e 1940
1
, com seu texto maior a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

foi decretada por Getúlio Vargas em 12 de maio de 1943
2
. Como forma de contemplar as 

demandas sociais e trabalhistas históricas no Brasil, regula, concilia e arbitra os conflitos entre 

o capital e o trabalho. Sendo uma instituição importantíssima na proteção da legislação e 

políticas públicas relacionadas aos direitos humanos e a cidadania nos ambientes de trabalho. 

Estes direitos foram disputados e construídos através de árduas lutas desde então, 

sobrevivendo à repressão da ditadura civil-militar e passando por uma relativa oxigenação 

após a redemocratização do país e da Constituição hoje vigente, tornando-se 

institucionalmente mais receptiva a pluralidade de ideias e as correntes críticas do Direito. 

Mas, desde a década de 1990 vem sendo alvo de desconstrução por alguns grupos econômicos 

interessados na desregulamentação trabalhista, sendo difamada como instituição irrelevante, e 

que supostamente favoreceria cegamente os trabalhadores, constituindo-se para este grupo 

como baluarte imaginário contra o avanço econômico nacional. 

A escolha de utilização dessas ações trabalhistas como fontes historiográficas deu-se 

pela compressão do valor histórico que possuem tais documentos. Neles estão contidos 

                                                 
1
 Criada pelo Decreto-lei nº 1.237 de 2 de maio de 1939. 

2
 BRASIL, Decreto nº 5.452, de 1º de Maio de 1943. 
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vestígios das relações e condições de trabalho experienciadas pelos agentes históricos que 

delas participaram, permitindo-nos um olhar diferenciado acerca de suas trajetórias de 

trabalho e os direitos por estes postulados e disputados perante a Justiça. Bem como, a 

compreensão que possuem sobre os direitos trabalhistas e sociais, seus conceitos de justiça, e 

os argumentos e meios utilizados para obtê-los.  

 As fontes processuais da Justiça do Trabalho são documentos históricos que 

possibilitam a compreensão de contextos sociais que extrapolam o âmbito jurídico, embora 

sejam cruciais para entendimento do funcionamento de instituição dessa natureza, e da 

atuação dos operadores do direito perante as leis, normas trabalhistas e suas interpretações 

sobre estas. Como afirma a desembargadora do trabalho aposentada e pesquisadora Magda 

Barros Biavaschi: 

 

O potencial analítico dos processos trabalhistas transcende o âmbito do campo 

jurídico. Neles, há depoimentos, atuação de magistrados, de servidores e de 

advogados, e determinadas expressões, documentos, isto é, rastros que permitem ao 

pesquisador recuperar: o papel histórico dos diversos atores sociais, a dinâmica 

desses conflitos, o contexto socioeconômico, o papel do judiciário na construção ou 

na desconstrução das normas de proteção ao trabalho, as diversidades regionais e as 

distintas compreensões de direito, contando como as decisões dialogam com a 
materialidade das relações sociais.

3
 

 

 

 A análise histórica de ações trabalhistas possibilita a realização de pesquisas, tanto 

quantitativas quanto qualitativas, que permitem o acesso a uma diversidade de informações 

acerca da vida cotidiana dos trabalhadores e trabalhadoras, aos seus pensamentos e 

sentimentos, seus problemas de saúde e questões familiares, seus ciclos de sociabilidades e 

mobilizações. Bem como, nos possibilitam perceber as características de suas experiências e 

ambientes de trabalho, ou seja, como se davam suas dinâmicas, quais conflitos com outros 

agentes históricos possuíram, suas perspectivas sobre estes e quais caminhos tomaram em 

busca de alterar sua realidade. Se agiram de forma conjunta ou separada de suas entidades 

sindicais de representação de classe, das mobilizações coletivas daqueles pertencentes a sua 

classe, como seus colegas de trabalho. A análise desses documentos nos possibilita acessar 

uma diversidade de informações, que através de um viés interseccional permite a pesquisa das 

mais diversas temáticas, como coloca o pesquisador Fernando Teixeira da Silva: 

 

 

                                                 
3
 BIAVASCHI, Justiça do trabalho e terceirização. 2013, p.452. 
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Por meio da investigação de numerosos processos envolvendo dissídios individuais 

e coletivos das mais variadas categorias profissionais, os pesquisadores têm 

procurado considerar a diversidade de situações e expectativas que motivaram 

trabalhadores, empresários e sindicatos a recorrer à Justiça do Trabalho como espaço 

de conflitos e negociações. Eles estão interessados no funcionamento da Justiça, nas 

suas formulações doutrinárias, nas formas legais de controle social e na atuação dos 

chamados “operadores da justiça” (advogados, juízes, representantes classistas e 

procuradores). Mas as ações trabalhistas podem indicar também um conjunto de 

práticas e relações sociais mais amplas, como as experiências cotidianas nos locais 

de trabalho, nos sindicatos, nas mobilizações coletivas, na esfera privada e nas 

relações de gênero, solidas para a luta por direitos. Ao lado das demandas 

especificas, podem ser igualmente inventariados os diferentes resultados e 

repercussões dos processos, por meio dos quais se podem compreender não apenas o 

funcionamento da Justiça do Trabalho, mas também as diferentes visões sobre sua 

eficácia e legitimidade e os sentimentos de recompensa, gratidão e frustração diante 

das decisões ou das reparações judiciais. [...] Pesquisas voltadas para períodos mais 

longos e com maior abrangência geográfica serão capazes de elaborar análises 

comparativas entre categorias profissionais diversas, múltiplas formas de atuação 

dos atores envolvidos nos processos, peculiaridades regionais dos mundos do 

trabalho, diferentes significados atribuídos aos direitos e à Justiça trabalhista e 
continuidades e descontinuidades em tempos políticos distintos.

4
 

 

 

Compreendemos que, as ações trabalhistas nos possibilitam observar como esses 

trabalhadores e trabalhadoras se utilizaram da Justiça do Trabalho, como mais um dos 

diversos meios de disputa, do que acreditavam que seriam seus direitos devidos, utilizando-a 

como forma de modificar suas realidades vividas. Assim como estes documentos nos 

permitem analisar suas avaliações e sentimentos acerca da experiência dessa disputa judicial, 

de que forma suas expectativas foram recebidas pelo aparato da Justiça e como os operadores 

do direito agiram acerca de seus interesses e dos de seu empregador. 

Toda ação trabalhista, por sua própria natureza jurídica, possui uma série de etapas 

que contém características semelhantes, o que torna possível analisá-las e compreendê-las de 

forma sistemática. Estas se iniciam, necessariamente, pela Petição Inicial, na qual o autor ou 

autora apresenta a argumentação acerca de sua situação trabalhista presente ou pregressa, 

mediada pelos prazos de prescrição definidos pela Justiça do Trabalho para os direitos 

pedidos. Tais pedidos são fundamentados na legislação e nos princípios do Direito, 

requisitando a parte autora a produção das provas que considere necessárias para a 

comprovação de seus direitos ao juízo, assim como o encaminhamento que espera da decisão 

judicial.  

Portanto, na Petição Inicial, além de informações pessoais como o local de moradia, 

estado civil, e a profissão, podemos também ter acesso à data de contratação e demissão, 

carga horária de trabalho, salário e benefícios trabalhistas, promoções e transferências, 

                                                 
4
 SILVA, 2007, p. 39. Para outras perspectivas acerca da pesquisa com fontes da Justiça do Trabalho e suas 

possibilidades, ver: DROPPA; OLIVEIRA, 2013. 
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possíveis acidentes de trabalho e doenças de saúde, condições e rotinas trabalhistas, processos 

disciplinares e ocorrências no ambiente de trabalho, os motivos que levaram a sua demissão 

ou aposentadoria, bem como, a própria visão e interpretação do autor ou autora, quanto a estas 

questões, na medida em tais pontos são colocados em disputa ou contestados.  

A Petição Inicial é seguida pela Contestação do Réu, que se trata mais 

especificamente da resposta deste diante a Petição do autor, buscando rebatê-la, anulá-la, ou 

em raras vezes confirmá-la. Portanto, podendo-se analisar as mesmas questões a partir da 

visão dos empregadores e suas argumentações e estratégias de defesa. 

Nos processos trabalhistas também podem ser encontrados uma infinidade de 

documentos utilizados como prova, que carregam informações úteis para construir um quadro 

cada vez mais complexo e profundo sobre as mais diversas temáticas pesquisadas. Esses 

podem ser desde documentos periciais produzidos por profissionais indicados pela Justiça, 

que fundamentam a decisão judicial e buscam revelar a realidade dos fatos de forma técnica e 

imparcial, como por exemplo: atestados e pareceres médicos; fichas-ponto e outros 

documentos produzidos na relação de trabalho; comunicações internas entre empregador e 

empregados; trechos de processos e decisões judiciais; atas de reuniões; recibos de pagamento 

e de propriedade; trechos de jornais; fotos e outros registros que trazem informações 

relevantes e que fazem referência a uma situação especifica. 

Uma das peças judiciais de grande relevância para a análise do contexto desses 

documentos são as Atas de Audiência de Conciliação. Momento nos processos trabalhistas no 

qual as partes reúnem-se com o juiz de direito e os juízes classistas, com o objetivo de as 

partes apresentarem suas argumentações e provas ao juízo, assim como para lhes oportunizar 

a realização de um acordo que solucione a disputa antes de sua judicialização. Nessa ocasião, 

são colhidos e redigidos os depoimentos das partes e suas testemunhas, possibilitando um 

acesso direto à palavra dos sujeitos históricos envolvidos
5
. 

 As decisões judiciais das diversas instâncias, são outra parte extremamente 

relevantes para as pesquisas com esse tipo de fontes históricas, contendo as percepções e 

compreensões dos juízes e desembargadores acerca das argumentações apresentadas e os fatos 

expostos pelas partes e outros operadores do direito. Mas, em especial, é possível observar 

aspectos sobre como se posicionaram acerca de tais questões, e por que o fizeram. Se estes se 

                                                 
5
 Ressalta-se, que não sendo o processo iniciado pela apresentação verbal e autônoma do autor, que como 

característica própria da Justiça do Trabalho possibilita o direito de o trabalhador postular sem a necessidade de 

assistência jurídica suas demandas, mas sendo também garantido o seu direito a assistência. Assim, a petição de 

abertura é uma produção conjunta das informações do autor e a tradução destas a ciência do direito pelos 

advogados. 
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guiaram pelos melhores entendimentos das leis e princípios do direito, adequados a realidade 

social, ou por suas próprias opiniões pessoais descoladas de sua função e responsabilidade 

social como representantes do Estado. Bem como, qual sua compreensão do conceito de 

justiça. Peça igualmente interessante dessa documentação jurídica, são os pareceres do 

Ministério Público do Trabalho, instituição nascida com a missão de defender os interesses 

sociais coletivos dos mais diversos trabalhadores brasileiros. Avaliando esta instituição se os 

pedidos realizados e as situações presentes no processo, justificam a necessidade de sua 

participação como parte interessada, indicando ao juízo como proceder perante questões de 

interesse coletivo ou social dentro da disputa em questão, como por exemplo, na defesa dos 

interesses de menores e indígenas, bem como dos direitos inalienáveis de todos os 

trabalhadores brasileiros.  

Ao analisar esses documentos, é de grande importância recordar que não são 

registros históricos imparciais. Nem mesmo o Estado e seus funcionários com legitimidade e 

autoridade oficial a eles concedida, tampouco as partes, agem de forma desinteressada e sem 

intenções pessoais, ou seja, nenhuma de suas ações é neutra. As partes buscam vencer suas 

demandas, sejam elas válidas ou não, pois as realizam em interesse próprio. Já os operadores 

do direito, nessa disputa de versões, julgam-se completamente capazes de compreender a 

realidade através de suas próprias formações. Conforme os apontamentos feitos por 

Alexandre Veiga, arquivista do Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul: 

 

É fundamental lembrar sempre que nenhum desses documentos é neutro, pois 

carregam simbolismos decorrentes de seu objetivo, dentro do feito. Uma petição, por 

exemplo, sempre vai “carregar nas tintas” da denúncia, tornando o episódio muito 

mais grave do que realmente deve ter sido. A resposta do denunciado, por obvio, usa 

o mesmo artifício, apenas invertendo o sinal. E mesmo a decisão do magistrado que 

deveria ser produzida com equidistância dos fatos, também demonstra uma visão de 

mundo e compreensão condicionadas.
6
 

 

 

 O historiador Sidney Chalhoub, ao pesquisar processos criminais propôs para o 

campo da História Social, uma perspectiva metodológica de análise para fontes históricas de 

origem jurídica. Chalhoub ao analisar estas fontes historiográficas, considera que o mais 

importante não é a busca pela verdade fidedigna dos fatos, pois o processo é feito de 

argumentações e diferentes versões, dando maior relevância a observar como estas narrativas 

em disputa se constroem. Destacando a observação das diversas informações do cotidiano e 

seus detalhes, e a partir da sua repetição e sistematicidade, desvendá-las como singulares ou 

                                                 
6
 VEIGA, 2013, p. 200-201. 
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comuns. É através das aproximações entre esta infinidade de informações, que solitárias 

parecem irrelevantes, porém conectadas e comparadas no contexto de cada caso e Ação 

Trabalhista, nos permitem construir um quadro plural do contexto histórico experienciado 

pelos trabalhadores e trabalhadoras, que ali participam como sujeitos históricos. Assim, como 

expõe Chalhoub: 

 

O fundamental em cada história abordada não é descobrir “o que realmente se 

passou” - apesar de, como foi indicado, isto ser possível em alguma medida -, e sim 

tentar compreender como se produzem e se explicam as diferentes versões que os 

diversos agentes sociais envolvidos apresentam em cada caso. As diferentes versões 

produzidas são vistas neste contexto como símbolos ou interpretações, cujos 

significados cabe desvendar. Estes significados devem ser buscados nas relações que 

se repetem sistematicamente entre as várias versões, pois, as verdades do historiador 

são estas relações sistematicamente repetidas. Pretende-se mostrar, portanto, que é 

possível construir explicações válidas do social exatamente a partir das versões 

conflitantes apresentadas por diversos agentes sociais, ou, talvez, ainda mais 

enfaticamente, só porque existem versões ou leituras divergentes sobre as “coisas” 

ou “fatos” é que se torna possível o historiador ter acesso às lutas e contradições 

inerentes a qualquer realidade social. E, além disso, é a análise de cada versão no 

contexto de cada processo, e na observação da repetição das relações entre as 

versões em diversos processos que podemos desvendar significados e penetrar nas 

lutas e contradições sociais que se expressam e, na verdade, produzem-se nessas 

versões ou leituras.
7
 

 

 

Foi a partir da década de 1970, quando a influência da Escola dos Annales acerca da 

inovação nas concepções da História e da utilização de uma variedade de fontes históricas, 

que os processos judiciais deixaram de ser utilizados apenas como documentos para a 

produção de uma narrativa “oficial” preocupada com uma História Política produzida pelo 

Estado, ou como fonte de estudo inicial para os operadores do direito, com objetivo no 

conhecimento acerca do sistema jurídico, não sendo visto com qualquer outra utilidade para a 

pesquisa e a Ciência
8
. 

Como afirmam Benito Schmidt e Clarice Gontarski Speranza
9
 estes documentos, 

foram por anos vistos pela Justiça do Trabalho e por aqueles que nela operam, apenas como 

amontoados de papéis velhos, os quais para esses técnicos judiciais e operadores do direito, 

raramente possuíam alguma função além do seu caráter meramente processual. Estes ainda 

representavam um problema a ser solucionado, pelo seu acondicionamento em locais que não 

eram propícios nas instituições. A solução encontrada para os gestores da Justiça do Trabalho 

foi a sanção da Lei 7.627, em 10 de novembro de 1997, pelo então presidente José Sarney. 

                                                 
7
 CHALHOUB, 2001, p. 41.   

8
 VEIGA, 2013. 

9
 SCHMIDT, SPERANZA, 2012. 
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Esta lei possibilitava aos presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho e os juízes titulares 

das Juntas de Conciliação e Julgamento eliminarem por qualquer meio de destruição os 

processos trabalhistas finalizados, transitados em julgado ou arquivados definitivamente, após 

o percurso de cinco anos
10

. 

Esta mentalidade começou a se modificar a partir do final da década de 1990, 

momento em que a Justiça do Trabalho observou a necessidade de se historicizar enquanto 

instituição, compreendendo sua participação na sociedade brasileira. Contrapondo o 

questionamento pela ideologia neoliberal de sua existência, com seu papel histórico na 

mediação entre as relações de capital e trabalho. Este movimento começou de forma isolada, 

com cada Tribunal Regional do Trabalho organizando memoriais e centros de memória. Entre 

os primeiros: o da 3ª Região (Minas Gerais) em 1997, da 7ª (Ceará) e 21ª (Rio Grande do 

Norte), Região no ano de 2000, e poucos anos após o da 4ª Região (Rio Grande do Sul) em 

2003
11

, que se destacou sendo o pioneiro ao eleger a preservação integral dos processos 

judiciais como meta de sua política de memória, incentivando o desenvolvimento de 

pesquisas desde o ano seguinte a sua inauguração
12

. 

Seguido por tentativas de articulação nacional, que buscaram estabelecer princípios 

em comum e padronizar seus planos de ações. O compartilhamento de políticas de 

preservação entre as regiões brasileiras em4ª Região, foram defendidas a revisão da Tabela de 

Temporalidades para a preservação de documentos, assim como a criação de um selo de 

identificação para os processos históricos, tendo como sua primeira resolução o fim da 

eliminação de autos findos, visando conciliar o dever de preservar e as possibilidades de 

preservar dentro das políticas memorialísticas
13

. Que culminou na criação do Fórum Nacional 

Permanente em Defesa da Memória da Justiça do Trabalho (MEMOJUTRA), no ano de 2007, 

durante a segunda edição do mesmo evento, com o intuito de articular e homogeneizar as 

políticas de gestão e preservação dos memoriais da Justiça do Trabalho constituir uma 

estrutura nacionalizada
14

. 

Este olhar diversificado e reflexivo quanto a seu papel na sociedade, esteve disposto 

a compreender as fontes do judiciário como documentos de valor histórico, e os processos 

trabalhistas como vestígios da história viva do trabalho no Brasil, compondo as experiências 

dos trabalhadores e trabalhadoras nelas envoltas. Os princípios sociais e civis da Constituição 

                                                 
10

 BRASIL. Lei 7.627, de 10 de Novembro de 1987; SILVA, 2007, p. 32. 
11

 VEIGA, 2013, p. 201. 
12

 BIAVASCHI; DROPPA, 2011. p.99-100. 
13

 BIAVASCHI; DROPPA, 2011. p.102. 
14

 CAXIETA; CUNHA. 2013. 
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Federal de 1988 inspiraram juízes e operadores do direito a desenvolver esta leitura mais 

crítica e histórica de seus papeis sociais. Esta Legislação apresenta em seu artigo 23º, inciso 

III a V, a competência e dever de todos os escalões do Estado brasileiro, do Governo Federal 

aos municípios, de proteger e evitar a destruição de documentos e bens de toda natureza com 

valor histórico-cultural, bem como, proporcionar os meios de acesso à educação, cultura e 

pesquisa, as quais encontram possibilidades nos documentos judiciais trabalhistas
15

. 

Mais recentemente, esta busca pela proteção capaz de salvaguardar a história das 

experiências e disputas do trabalho no Brasil, ganhou mais um alicerce. Em 18 de novembro 

de 2011, a Presidente da República Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.527
16

, Lei de acesso à 

informação, que define como direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros o direito de 

requerer e ter acesso a qualquer documento produzido pelo Estado, ou que possua interesse 

público de qualquer natureza, dando a definição de informação a quaisquer dados que possam 

ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimentos contidos em qualquer meio e 

suportes de qualquer formato. 

O interesse pelo uso de tais documentos como fontes para a pesquisa histórica surgiu 

a partir da participação do autor desta pesquisa como estagiário no convênio realizado entre o 

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e a Universidade do Estado de Santa Catarina, 

entre os anos de 2015 e 2016
17

. Como historiadores e historiadoras em formação, atuamos em 

prol da catalogação, higienização e separação das partes que seriam preservadas e enviadas ao 

Setor de memória do mesmo Tribunal, ou atribuir-lhes o Selo Acervo Histórico
18

.  

É importante salientar que a preservação de documentos através do viés de 

valorização da fonte histórica em uma instituição focada pela sistemática judicial, não é um 

trabalho sempre fácil para historiadores. Porém, despertou o interesse pelas potencialidades 

das ações trabalhistas como fontes históricas, e a relevância da sua preservação e manutenção 

como memorial das experiências sociais vividas. Tal caminho nos levou a realizar, com base 

em ações trabalhistas movidas por funcionários do Banco do Estado de Santa Catarina e a 

                                                 
15

 BIAVASCHI; DROPPA, 2011, p. 94-98. 
16

 BRASIL. Lei 12.527, de 18 de Novembro de 2011. 
17

 O convênio entre a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e o Tribunal Regional do Trabalho 

(TRT) 12ª Região, foi coordenado pela professora Dra. Silvia Maria Favero Arend e pelo professor Dr. Antero 

Maximiliano Dias dos Reis, na época, professores do Departamento de História desta mesma instituição e 

pesquisadores da área de História Social do Trabalho. O acesso às fontes processuais da Justiça do Trabalho, a 

partir do supramencionado convênio, resultou na realização de cinco Trabalhos de Conclusão de curso e três 

dissertações de Mestrado, até o presente momento. Algumas destas pesquisas podem ser visitadas no site do 

Setor de Memória do Tribunal Regional 12ª Região: Textos e publicações: 

http://portal.trt12.jus.br/institucional/memoria/textosepublicacoes. Acesso em: 16 de novembro de 2020.  
18

 Disponível em: www.portal.trt12.jus.br/institucional/memoria/seloacervohistorico. Acesso em 10 de janeiro de 

2020. 

http://portal.trt12.jus.br/institucional/memoria/textosepublicacoes
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Caixa Econômica Federal, uma pesquisa historiográfica como Trabalho de Conclusão 

Curso
19

, da qual esta pesquisa desenvolvida como Dissertação de Mestrado pretende-se ser 

continuidade e aprofundamento. 

No que se refere à trajetória metodológica de acesso as fontes. Inicialmente foram 

buscados processos trabalhistas ajuizados perante a Justiça do Trabalho, que possuíssem ao 

menos como uma das partes (autor ou réu), o Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), o 

Sindicato dos Bancários de Florianópolis e Região (SEEB) e/ou o Ministério Público do 

Trabalho, no recorte temporal das décadas de 1970 e 2000. Buscou-se analisar os processos 

datados destas três décadas, os quais acreditamos fornecerem os meios e fontes propícias para 

observar o processo de transformação do capitalismo ocorrido desde a grande crise do 

petróleo em 1973, que gerou novos modos de trabalho e produção ao redor do planeta, como 

as políticas neoliberais e de reestruturação produtiva das empresas, as quais serão abordadas 

com maior profundidade no decorrer desta pesquisa. Porém, graças às políticas de 

“preservação” adotadas pelos órgãos de Justiça do Brasil, como anteriormente mencionado, 

poucos foram os documentos que sobreviveram ao inevitável fim da destruição, a maior parte 

enviada para a incineração após o prazo de cinco anos do trânsito em julgado. Se 

caracterizando em nossa opinião ainda hoje como uma real política de destruição de 

documentos históricos relevantes. Muitos dos processos perduraram mais tempo do que o 

previsto, no entanto, isto se deu devido aos próprios problemas destas instituições judiciárias 

na celeridade em descartá-los. 

Acerca do corpus documental desta pesquisa, é importante salientar que de um grupo 

de mil ações, com amostragem de todos os anos nestas três décadas, selecionados para a 

consulta no Sistema de Busca do TRT12ª Região, pouquíssimos foram os processos 

protocolados nos anos das décadas de 1970 e 1980 que possuíam qualquer forma de registro 

de localização no sistema. O que fez com que, na realidade prática desta pesquisa, todos os 

processos anteriores à década de 1990 já se encontrassem descartados na época do 

levantamento de dados para o desenvolvimento das análises aqui realizadas. Entretanto, dados 

referentes aos anos anteriores a 1990, podem ser obtidos devido à presença de informações 

relevantes a todos os períodos do vínculo empregatício, tendo em geral os bancários e 

bancárias do BESC, longas carreiras antes de sua demissão e ações trabalhistas, em sua 

maioria havendo experienciado as últimas três décadas do milênio na instituição. 
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 SILVA, Conrado. Realidade voraz: trabalhadores e trabalhadoras frente à reestruturação e privatização do 

setor bancário público na arena da Justiça do Trabalho (Florianópolis, década de 1990). 2017. Trabalho de 
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Dos processos existentes referentes à década de 1990, um total de duzentos processos 

foi selecionado de forma equânime. Desta amostragem por categoria anual, oitenta não se 

encontravam na caixa-arquivo onde sua localização era descrita, o que confirma sua 

eliminação. Outros dezessete constavam no sistema de pesquisa do Tribunal com a publicação 

do edital de sua eliminação. O que evidencia o risco e descaso aos quais estas fontes de 

relevante valor histórico ainda se encontram sujeitos. A sobrevivência das ações apenas torna-

se mais frequente, sobretudo a partir da metade final da década de 1990. Portanto, 

necessariamente restringindo o recorte temporal dos documentos utilizados aos restantes desta 

década. 

Nesta pesquisa, foram utilizadas cem ações trabalhistas, ajuizadas perante a Justiça 

do Trabalho em uma diversidade temporal dentro da década de 90, ou seja, a partir de 1990 

até o ano 2000. Entre estas reclamatórias trabalhistas movidas por trabalhadores bancários, 

algumas foram realizadas de forma coletiva, contendo mais de um autor, bem como, dois 

processos trabalhistas contra o BESC movidos pelo Sindicato dos Bancários e um pelo 

Ministério Público do Trabalho. A análise destes processos se soma às análises anteriormente 

realizadas em pesquisa monográfica de mesmo tema, fundamentada em ações trabalhistas de 

bancários, funcionários da mesma instituição, dentro do mesmo recorte espacial e temporal. 

É importante ressaltar que, a fim de preservar a identidade dos agentes envolvidos, 

todos os nomes e identificações presentes nesta pesquisa são fictícios. Somente são 

nominadas as pessoas jurídicas, ou seja, empresas e empregadores. Assim como, as 

autoridades, as quais naturalmente podem ser reconhecidas pelo seu cargo público
20

. 

O recorte espacial desta pesquisa foi escolhido devido às possibilidades presentes, 

utilizando de ações ajuizadas nas Juntas de Conciliação e Julgamento dos municípios da 

capital do estado, Florianópolis, e dos municípios vizinhos de São José e Palhoça. Isso se 

deve, sobretudo, pelo fato de que após seu trânsito em julgado ou arquivamento, a gestão de 

documentos da Justiça do Trabalho encaminhou suas ações para que fiquem localizadas nas 

Varas de origem, cada Vara do Trabalho em Santa Catarina tendo seus respectivos processos 

arquivados na origem, assim não sendo impossível uma análise de outras regiões sem a 

consulta na localidade. Observamos através das informações presentes nas ações, como o 

endereço da residência dos autores e a partir de seus relatos de trabalho, que alguns 

trabalhadores desempenhavam suas atividades nas cidades vizinhas da região da capital. No 

                                                 
20

 Esta prática tem o objetivo de salvaguardar direitos de imagem, a intimidade e ao sigilo, como forma de 
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entanto, escolheram abrir suas ações nas dependências da Justiça do Trabalho de 

Florianópolis. Isso se deve, muito provavelmente, a proximidade e conurbação vivida pelas 

cidades, e por ser, nesta última, a sede da instituição financeira, a qual havia sido 

empregadora dos autores das ações trabalhistas analisadas. 

Um recorte maior que cobrisse todo o estado de Santa Catarina, área de atuação do 

BESC, construiria um quadro de análise mais diverso e complexo. Do mesmo modo, como 

uma análise nacional que buscasse observar estes mesmos processos de reestruturação 

produtiva com fins para privatização dos bancos estaduais pelo Governo Federal, sob 

influências neoliberais, poderia construir uma interpretação nacional da experiência do 

trabalho bancário no Brasil das últimas décadas. Porém, acreditamos que este recorte possível 

é representativo e compõe parte de um quadro nacional. 

Mesmo que a História Global evite análises regionalizadas, como afirma o 

historiador Marcel Van der Linden
21

, se contrapondo ao nacionalismo metodológico, a ideia 

que naturaliza o Estado-nação, transformando-o em uma categoria básica de análise fechada 

em si mesmo. Fundindo os conceitos de sociedade, Estado e território como necessariamente 

idênticos e distintos de outros. Como se as pessoas e cidadãos de um dado país, fossem 

idênticos entre si, o representando ou se identificassem com este. Entretanto, cabe aqui 

ressaltar a perspectiva metodológica da História Global, que enfoca compreender processos 

históricos através das múltiplas interconexões e relações que as várias partes do mundo 

possuem entre si, destacando como as regiões e localidades do mundo e suas populações e 

ideias afetam, influenciam e constituem-se mutuamente nas mais diversas periodizações. Tais 

contribuições teóricas podem ser utilizadas para relacionar as análises realizadas nesta 

pesquisa e a experiência de trabalho desses trabalhadores bancários do Banco do Estado de 

Santa Catarina, dentro de processos econômicos e políticos globais maiores que se 

desenrolaram nas últimas décadas do último milênio. Acreditar que estes trabalhadores e 

trabalhadoras estariam dissociados ou não seriam impactados por estes processos, como a 

reestruturação produtiva dos diversos ramos econômicos, ou as ideias e políticas neoliberais, 

seria ingenuidade em um mundo que cada vez mais se identificava com os conceitos de 

globalização. 

Esta pesquisa conta com a categoria de análise histórica exposta pelo historiador 

inglês Edward Palmer Thompson, que evidencia a ideia de que a partir das experiências 

vividas e internalizadas pelos sujeitos históricos, condicionadas pelas características que 
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possuem e pelos fatos que presenciam, estes formam uma consciência. Esta é uma experiência 

compartilhada, na medida em que vivenciam fatos e condições comuns, os indivíduos se 

identificam e se relacionam uns com os outros, formando uma consciência social e de classe. 

Para Thompson, a experiência vivida não é sempre um processo de plena consciência, mas 

sim, é internalizada ao longo dos fatos sucessivos e recorrentes, sobre os quais os sujeitos 

históricos raramente possuem total controle. Portanto, não pode ser facilmente falseada, ela 

bate a porta e se apresenta no dia a dia, como afirma Thompson: 

 

A experiência chega sem bater na porta e anuncia mortes, crises de subsistência, 

guerras, desemprego, inflação, genocídio. Pessoas passam fome: os que sobrevivem 

pensam o mercado de outra forma. [...] Dentro do ser social ocorrem mudanças que 

dão origem a uma experiência transformada: e essa experiência é determinante, no 

sentido de que exerce pressão sobre a consciência social existente, propõe novas 

questões e oferece grande parte do material com que lidam os exercícios intelectuais 

mais elaborados.
22

 

 

 

Desse modo, a experiência vivenciada em seus processos de mediação, negação, 

resistência e formação, em seus diversos espaços de prática, forma identidades, que podem ser 

das mais variadas naturezas, de classe, raça, gênero, lugar de origem, geração, normalidade e 

de capacidade, entre muitas outras. A experiência da precarização e flexibilização de direitos 

sociais e do trabalho podem também ser compreendidas como uma experiência vivida e 

compartilhada entre os sujeitos que por ela se constituem. Como nos afirma o sociólogo 

Giovanni Alves acerca da reestruturação produtiva: 

 

O que conseguimos apreender é que a reestruturação capitalista no Brasil sob a era 

neoliberal constituiu, no decorrer da década passada, uma nova morfologia social de 

acumulação capitalista baseada na “lógica da redundância do trabalho vivo” 

(instaurada, seja por meio de cortes de pessoal, seja por meio da contratação 

precária). Nessa perspectiva, torna-se necessário apreender as novas “experiências 

da precarização do trabalho” – “experiência percebida” e “experiência vivida”, 

processos dialeticamente articulados, que se impõem aos sujeitos/agentes 

assalariados em processo de reestruturação.
23

 

 

 

Utilizamo-nos ainda das considerações teóricas de Edward Palmer Thompson
24

 

acerca do domínio da lei, que compreende que a lei sempre é uma mediadora das relações 

sociais e de classe, via de regra, em proveito daqueles que instituem tais poderes ou que os 

compõem as classes dominantes, sendo em muitos casos a lei validadora, legitimadora e 
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conciliadora da dominação. Porém, para atingir este fim, a lei deve ser vista como legítima, 

deve ser compreendida como caminho possível para a obtenção de justiça, e deve ao menos 

passar o sentimento da efetividade de justiça, mesmo que esta seja apenas uma aparência. 

Assim, a lei, ao tentar mediar às diversas interpretações dos sujeitos históricos sobre os 

direitos e a justiça, acaba por ceder, em parte, de um modo ou de outro, a estas perspectivas, 

abrindo a possibilidade de que a lei torne-se mais um campo de disputa para estas ideias. 

Esta pesquisa utiliza-se dessa teorização ao compreender que trabalhadores e 

trabalhadoras levam suas demandas à Justiça do Trabalho para usá-las como mais um dos 

meios de disputa e de tentativa de obtenção de seus interesses, mas definitivamente não o 

único, continuando a realizá-las em seus meios cotidianos, políticos e sociais. Através da 

apresentação diante da Justiça do Trabalho de suas compreensões acerca de seus direitos, de 

seus conceitos de justiça, da sua análise sobre os fatos ocorridos, das relações que decorreram 

esses trabalhadores, os disputam conforme seus interesses. Buscam ainda reparar os 

desrespeitos e não reconhecimento de seus direitos, com o objetivo de obter aquilo que lhes 

foi suprimido durante a relação de trabalho ou o seu fim, e se possível conseguir avanços, 

consolidando ainda mais seus direitos e garantias. 

No primeiro capítulo desta dissertação, foram analisados aspectos do contexto global 

e dos processos históricos que se desenrolam durante os períodos de experiência de trabalho 

dos trabalhadores e trabalhadoras, como a reestruturação produtiva que transformou as 

dinâmicas empresariais, buscando dentro da perspectiva econômica liberal dar-lhes maior 

eficiência, agilidade e dinamicidade. Também foram discutidas as políticas econômicas 

neoliberais, que buscaram diminuir a estrutura de prestação de serviços do Estado, e privatizar 

suas empresas, bem como, o próprio conceito de globalização intimamente associado a 

ambas, que propõe uma dinâmica de mundo com menos restrições de deslocamentos de 

produtos e capitais para os interesses do capitalismo. A este contexto geral, foram 

correlacionadas as características desses trabalhadores, considerando aspectos interseccionais, 

como gênero, faixa etária, lugar de origem e residência, escolaridade, questões relativas à 

saúde, entre outras. E suas condições de trabalho, as quais estiveram sujeitos, como período 

de admissões e demissões, cargos e salários, jornada de trabalho e registro das horas extras 

realizadas por estes trabalhadores, assim como uma infinidade de outras informações 

presentes nos processos. Buscou-se observar como estes processos históricos globais afetaram 

as experiências de trabalho vividas pelos funcionários do Banco do Estado de Santa Catarina. 
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No segundo capítulo, se compreende como estes processos, aos quais estiveram 

sujeitos o BESC e seus funcionários, influenciaram o processo de substituição das condições 

de trabalho e garantias de seus trabalhadores, de um modelo mais estruturado e com um 

vínculo trabalhista mais garantido, para um sistema terceirizado e com vínculos mais fluídos e 

instáveis. Observaremos mais atentamente, as políticas de privatização e desestatização dos 

Governos Federais, sobretudo focadas no sistema financeiro público estadual durante os 

mandatos presidências finais da década de 1990. Foram analisadas as ações trabalhistas nas 

quais seus autores e autoras estiveram envolvidos em Programas de Demissão Incentivada ou 

Voluntárias (PDIs) ou (PDVs), nos quais o banco oferecia uma espécie de reparação 

financeira, em troca da abdicação de sua estabilidade por parte dos trabalhadores e 

trabalhadoras que as recebiam, para que a instituição pudesse demitir-lhes e renovar seu 

quadro de funcionários, desfazendo-se daqueles empregados indesejados. Estes programas 

tornam-se pontos de disputa a partir do momento que são reconhecidos como incompletos na 

entrega de todos os direitos trabalhistas devidos e na reparação das indenizações necessárias. 

Em contrapartida, o banco afirmava a quitação total do contrato de trabalho e impossibilidade 

do pleito de qualquer direito na Justiça, quando em muitos casos tais programas foram feitos 

em benefício quase exclusivo, dos melhores interesses do empregador. 

No terceiro e último capítulo abordaremos a questão das demissões por meio dos 

Comitês Disciplinares Internos do BESC, nos quais seus empregados foram acusados, 

investigados e julgados, exclusivamente por seus empregadores, demitindo-lhes por Justa 

Causa. Pretendeu-se, também, observar por quais motivos estes trabalhadores foram à Justiça 

do Trabalho, como legítima representante do Poder Judiciário e do Estado para interpretar e 

aplicar as leis trabalhistas, requisitando que analisassem seus casos e os investigassem de 

forma imparcial, aplicando a verdadeira justiça, por acreditarem em suas próprias versões dos 

fatos ou mesmo por julgarem que a Justiça do Trabalho, através de sua especialização e 

defesa dos direitos e garantias trabalhistas, guiaria a questão de forma mais adequada, ou até 

mesmo de forma mais benéfica. 
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CAPÍTULO 1: A JUSTIÇA DO TRABALHO COMO ARENA DE RESISTÊNCIA 

DIANTE A PRECARIZAÇÃO DOS DIREITOS  
 

 

Durante as últimas três décadas do século XX, as diversas localidades do planeta 

passaram de modo mais veloz a se interconectar umas com as outras. A tecnologia em avanço 

galopante juntou-se a crescente globalização do mundo, o que não passou despercebido pelos 

olhos dos mercados financeiros e das empresas. Pelo contrário as corporações transacionais 

foram simultaneamente alvo e agentes constituidores destes processos. Estas passaram a cada 

vez mais a utilizarem-se das máquinas, nos modos de produção e na gestão dos variados 

mercados e disponibilidades de mão de obra, a fim de aumentarem suas margens de lucro. A 

globalização, as políticas econômicas neoliberais, a terceirização, a flexibilização de direitos 

trabalhistas e as novas formas de gestão da organização de empresas, e das dinâmicas de 

trabalho do seu corpo de funcionários, como a reestruturação produtiva, somam-se umas às 

outras ao longo das últimas décadas do século passado. 

Conforme o economista François Chesnais
25

 a partir da década de 1970, a 

globalização se tornou um ideário a ser atingido e propagado, mas não sem deixar para trás as 

suas origens imperialistas e exploratórias do passado recente
26

, apenas as maquiando em um 

novo discurso e utilizando-se de termos que disfarçam sua real intenção, como: “integração”; 

“libertação”; “inserção” ou mesmo “solidariedade”. As ideias que davam uma perspectiva 

financeira e econômica para o mundo gradativamente mais globalizado surgiram nas escolas 

de administração de negócios dos Estados Unidos, rapidamente sendo adotada pelo discurso 

político neoliberal. 

As forças políticas e econômicas desejosas de fugir das legislações trabalhistas e dos 

impostos sobre produção e mercadorias, observaram com interesse esta nova proposta de 

mundo que se pretendia como sem fronteiras e sem nacionalidades. A ideia de globalização é 

a expressão da libertação dos entraves e barreiras erguidas pelos diversos países ao longo do 

século XX, permitindo que as empresas e capitais possam agir e facilmente circular por todas 

as esferas da vida social em economias desregulamentadas e liberalizadas, guiando-se pelos 

ventos dos melhores lucros e a valorização dos capitais. A globalização vendida como o ápice 

da integração, da unidade, da libertação, quando não acompanhada das consciências mais 

solidárias. Mas comumente é causa do enfraquecimento das instituições sociais e cidadãs que 

dão suporte e garantia à soberania de um Estado-nação e sua população, como no combate a 
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organizações sindicais para que estas fiquem enfraquecidas na defesa do interesse dos 

trabalhadores, do desemprego e da desestruturação de legislações trabalhistas
27

. 

Para Comblin
28

, a globalização econômica e financeira dos mais diversos mercados 

comerciais, se apresentou ao mundo através da ideologia e do discurso neoliberal. Suas 

origens remontam aos embates entre as interpretações acerca do ideário econômico 

Keynesiano e liberal, sendo uma transformação deste último ideário, arrefecendo a disputa 

contra o pensamento de influência Keynesiana, negando qualquer forma de intervenção 

Estatal na economia e na organização da sociedade, e almejando políticas de desestatização de 

toda natureza. O discurso e pensamento neoliberal, passou a ter maior proeminência a partir 

da década de 1960, quando economistas como Milton Friedman ganharam destaque 

acadêmico e espaço no pensamento econômico estadunidense, formando uma série de 

economistas e gestores que acabaram por ocupar postos e funções de comando nas suas zonas 

de influência, sobretudo nos países da América Latina. Passando já na década seguinte, de 

1970, do campo meramente teórico para a efetivação em práticas políticas, quando se elegem 

os primeiros governos nacionais de inspiração neoliberal
29

, como a eleição da primeira-

ministra do Reino Unido por Margareth Thatcher de 1979 a 1990, a eleição do chanceler 

chefe de governo da República Federal da Alemanha por Helmut Kohl de 1982 a 1990, e a de 

Ronald Reagan a presidência dos Estados Unidos, durante dois mandatos da década de 

1980
30

. 

Segundo Casanova
31

, foi também a partir deste período que o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial iniciaram a adoção de práticas e perspectivas políticas 

e econômicas neoliberais. Exigindo a liberalização dos mercados e a flexibilização de 

limitações restritivas do investimento econômico, por parte de instituições e legislações dos 

países que necessitem recorrer a estas instituições financeiras, em busca de empréstimos. 

Tornando-se mais suscetíveis a estas políticas os países já em posições subordinadas na 

organização das dinâmicas do capitalismo planetário, como por exemplo os países da América 

Latina neste contexto. Através das contrapartidas impostas pelos termos de empréstimo, estas 

instituições intervinham nas políticas internas e externas dos países, influenciavam na 

desvalorização das moedas, na desnacionalização de riquezas e indústrias, na privatização de 

estruturas do Estado, e em cortes de gastos e despesas das mesmas estruturas, restringindo sua 
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atuação nas mais diversas áreas da sociedade. Estas práticas são argumentadas pelo FMI 

como necessárias para ajustes nos gastos orçamentários, e uma disciplina rígida de sua 

condição econômica, para que sejam possíveis os empréstimos e renegociações de dívidas. 

Outro fator ressaltado como um importante propagador do neoliberalismo a partir da 

década de 1970, segundo Casanova
32

 e Wallerstein
33

, foi a chamada crise do petróleo de 1973. 

Enfraquecendo ainda mais o “acordo” tripartite entre Estados, empresários e empregados, que 

possibilitou a formação de um relativo consenso que permitiu uma capacidade de expansão e 

lucratividade maior. A partir de então, iniciou-se um período recessivo que combinou baixas 

taxas de crescimento com altas taxas de inflação, influenciadas pela sobretaxação do preço do 

barril de petróleo pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A 

consequência disso foi a queda da taxa de lucro dos países centrais do capitalismo, cujo ônus 

foi transferido como dano colateral aos países endividados nas periferias do sistema 

econômico.  

Os apoiadores e defensores do neoliberalismo propuseram como resposta para a crise 

de 1973, que os Estados adotassem como meta final de seus governos a estabilidade 

monetária e um rígido controle orçamentário. Que passava pelo combate ao Estado de bem-

estar social, aos cortes em investimentos sociais e assistenciais, e as pressões por 

reivindicações dos movimentos operários. Para eles, a máquina Estatal e a participação desta 

na sociedade deveria ser drasticamente reduzida, sendo repassados ao setor privado mesmo os 

serviços considerados essenciais ao interesse nacional e ao bem-estar de sua população. 

Porém, na prática, esta posição não é absoluta, pois diversas vezes, defensores e governantes 

neoliberais apoiaram a intervenção do Estado para salvar grandes empreendimentos 

capitalistas em dificuldade. Portanto, em muitos casos, o neoliberalismo pode ser facilmente 

descrito como a privatização dos lucros e a coletivização dos prejuízos, sendo poucos os 

investimentos no bem-estar social por parte do Estado, que não possuam alguma forma de 

contrapartida em relação aos melhores interesses do capital internacional. No entanto, são 

raras as ocasiões nas quais os prejuízos não sejam coletivizados, quando não simplesmente 

transferidos às populações mais pobres
34

. 

Segundo o sociólogo Carlos Eduardo Martins
35

, a consolidação da implementação do 

ideário neoliberal ocorreu durante a década de 1990, quando os Estados Unidos iniciaram um 
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novo ciclo expansivo de seu capital. Assim buscou influenciar as formas de inserção no 

cenário econômico internacional dos países da América Latina, através das políticas do 

Consenso de Washington. Esta doutrina busca dissolver as estruturas protecionistas 

remanescentes destes países, e impõe uma liberalização financeira e comercial com o objetivo 

de atrair capitais internacionais através de altas taxas de juros e uma pseudo valorização das 

moedas nacionais.  

O neoliberalismo influenciou a política de diversos países, começando no Chile 

como laboratório de experimentação, quando em 11 de setembro de 1973, o exército chileno, 

com o apoio da marinha e aeronáutica estadunidense, depôs e assassinou o presidente 

Salvador Allende, de viés socialista-democrático. Nesta ocasião foi colocado em seu lugar 

uma junta militar liderada pelo general Augusto Pinochet, tendo como assessores econômicos 

de seu governo (que durou até 1990) economistas chilenos e estadunidenses, formados pela 

escola de Chicago e influenciados pelas ideias de Milton Friedman, conhecidos como 

Chicago boys.  Dessa forma, era desmascarada a ideia de que a ideologia neoliberal seria 

indissociável dos conceitos de liberdade e democracia
36

. As políticas neoliberais se 

disseminaram, em seguida, para a ditadura Argentina em 1976, com o general Jorge Rafael 

Videla, implementada através de pressões do FMI posteriormente, com Fernando Henrique 

Cardoso durante os anos finais da mesma década
37

. 

Além dos profundos impactos na economia mundial e na gestão dos investimentos 

financeiros, após a crise do petróleo de 1973, se iniciou uma gradual transformação dos 

modos de produção, que foram reestruturados e adequados às novas tendências mundiais. 

Conforme o geógrafo David Harvey
38

, na década de 1960, o modelo de produção fordista 

perdia o vigor com a recuperação dos países atingidos pela Segunda Guerra Mundial, como o 

Japão e os países da Europa ocidental, passando a projetar suas economias internacionalmente 

para criar suas próprias zonas de influências, independentes da dos Estados Unidos. Com a 

queda de lucratividade e instabilidade do mercado internacional gerada no pós-1973, a 

ociosidade de diversas linhas de produção mesmo com novos mercados a serem explorados, 

bem como, a existência de novas tecnologias e da automação, expuseram as desvantagens de 

uma produção pouco flexível e deram uma interpretação do método fordista como obsoleto. 

Assim os modos de produção e de gestão de capitais e investimentos se inseriram no amplo 

processo de reestruturação econômica e sociopolítica experienciado pelo mundo como um 
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todo durante as décadas de 1970 e 1980. O enquadramento das novas formas de produção, as 

quais denominaremos como flexíveis para o capital, se demarca pelo confronto a gerência 

científica fordista/taylorista. 

A flexibilidade dos processos de produção e do mercado de trabalho, dos produtos, e 

dos padrões de consumo, possibilitaram aos empregadores maior mobilidade e capacidade de 

exercer pressões mais fortes e mais intensas de controle sobre os trabalhadores. A essa 

reestruturação do sistema capitalista de produção, estão associadas novas formas ainda mais 

flexibilizadas de contrato de trabalho tais como: a redução do trabalho regular e sua 

substituição progressiva por modalidades de trabalho em tempo parcial, trabalho temporário, 

trabalho terceirizado, subcontratação e outras formas de trabalho informal, ilegal ou 

desprotegido. Gradualmente tornam-se mais comuns novas dinâmicas de trabalho, como a 

jornada móvel e variável, a redução da quantidade de horas de trabalho, até mesmo mediante 

à demanda
39

. 

No entanto, como aponta David Harvey
40

, estes novos arranjos flexíveis de emprego 

não criam por si só insatisfações trabalhistas, visto que em algumas situações a flexibilidade 

pode ser mutuamente benéfica para empregador e empregados. É a sua associação à 

flexibilidade das garantias e dos direitos trabalhistas, sociais e previdenciários que causam 

insegurança e prejuízos aos trabalhadores. Deixando brechas expostas à voracidade de 

aumento de lucratividade e minimização de despesas do capital, transferindo estas últimas 

para os trabalhadores através destas mesmas flexibilizações. Esta segunda situação nos parece 

a que melhor se encaixa nas situações presentes nas reclamatórias trabalhistas analisadas nesta 

pesquisa. 

O sistema financeiro e bancário não apenas absorve os novos modelos flexíveis de 

produção, como os torna constitutivos de suas operações. Aumenta-se a duração e a 

velocidade do trabalho nos períodos dos meses em que as transações e operações são mais 

intensas. Como será possível verificar mais adiante em uma análise detalhada destas 

estruturas, através dos processos trabalhistas de bancários brasileiros que buscaram seus 

direitos junto a Justiça do Trabalho. 

Segundo o historiador Eric Hobsbawm
41

, os japoneses foram os primeiros a se 

adaptarem a estas novas dinâmicas de produção, que surgiram na década de 1970, utilizando-

se dos sistemas de comunicação planetários e as novas tecnologias para gerir uma linha de 
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produção significativamente mais dinâmica e enxuta do que as anteriores. Produziam 

conforme a lógica do Just in time, ou seja, conforme as demandas de reabastecimento dos 

mercados. Abandonando a gestão fordista de manter regularmente em suas indústrias 

trabalhadores e matérias-primas prontas para a produção, e em seus estoques mercadorias 

prontas para serem vendidas. As etapas do modelo japonês poderiam ser descritas como: 

primeiro a criação da demanda do produto para, posteriormente, produzi-lo. Desta forma 

torna-se fundamental mapear as possibilidades e adequar-se à exigências de consumo 

rapidamente, seja para frear a produção ou para acelerá-la. 

Como aponta Chesnais
42

, essas novas práticas se somaram ao conceito de lean 

production, produção sem excessos, sobretudo no referente à mão de obra e ao trabalho 

humano. O modelo Ohnista, também chamado de toyotista, favorece para que a organização 

do trabalho seja articulada ao sistema de terceirização das atividades produtivas, como fazem 

os bancos públicos, maximizando seus lucros ao transferir para empresas privadas partes de 

seus custos com pessoal. As empresas terceirizadas, por sua vez, repassam aos seus 

empregados os imprevistos conjunturais, e realizam sua margem de lucro ao diminuir seus 

salários e flexibilizar os direitos em relação aos trabalhadores diretamente contratados pelos 

bancos. Esse sistema de gestão do trabalho, em expansão geométrica, busca instalar-se e 

enraizar-se nos países de maior desregulamentação das relações de trabalho, aprofundando 

ainda mais as desigualdades e as vulnerabilidades sociais nas periferias do capitalismo. 

Durante as análises realizadas em nosso Trabalho de Conclusão de Curso, que 

precede as análises continuadas nesta dissertação. Estavam entre as reclamatórias trabalhistas 

analisadas ações movidas por trabalhadoras terceirizadas em bancos públicos durante a 

década de 1990 na região da grande Florianópolis. Foi percebida uma continuidade e 

semelhança por parte das empresas licitadas para prestar serviços terceirizados de natureza 

bancária para bancos públicos. Constituindo-se no relato de algumas trabalhadoras 

terceirizadas, que afirmaram ao concluir-se o tempo da licitação de prestação de serviços de 

suas contratadoras. Estas abriram falência, bem como tornaram pouco claro a identidade de 

seus responsáveis, assim impossibilitando as trabalhadoras destas acioná-las na Justiça do 

Trabalho, juntamente com os bancos aos quais prestavam serviços, para terem seus direitos 

trabalhistas infringidos ressarcidos. Os bancos públicos por sua vez, declaravam à Justiça não 

possuírem qualquer responsabilidade contratual com aquelas trabalhadoras terceirizadas, que 

trabalhavam dentro das próprias estruturas do banco, quando não lado a lado com seus 
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próprios empregados realizando serviços idênticos. Inclusive declarando em suas 

manifestações nos processos, que recebiam ordens e comandos diretamente dos supervisores 

da seção do banco onde trabalhavam. Reunindo-se com os coordenadores de suas 

contratadoras, aqueles aos quais estavam vinculadas contratualmente, apenas uma vez por 

mês quando estes funcionários coletavam do banco a frequência e as informações acerca do 

desempenho do trabalho realizado pelos trabalhadores terceirizados. 

Para David Harvey
43

, um dos fundamentos básicos do processo de reestruturação do 

capitalismo, e da acumulação flexível, é a duração do tempo de giro da produção. Que foi 

reduzido drasticamente através do uso das novas tecnologias produtivas, como a automação, 

robótica, informática, associadas às novas formas de gestão e organização, e as técnicas e 

formas flexíveis de trabalho. A métrica deste novo sistema é movida pela agilidade e 

velocidade, pela capacidade de rapidamente se adaptar as mudanças em um curto prazo de 

tempo. 

Esta ênfase na flexibilidade transformou o próprio significado do trabalho e da 

carreira de trabalho. Propaga-se a ideia de que as pessoas estariam mais livres para construir e 

moldar suas vidas, no entanto, novas ordens impõem novos controles, ao contrário de 

unicamente abolir as regras de uma produção do passado, mais rígidas e burocráticas, como 

demonstra Richard Sennet
44

. Tornou-se cada vez mais comum, ao longo das últimas cinco 

décadas, uma alta rotatividade da mão de obra, sobretudo quando se é facilmente e 

instantaneamente substituível, por um exército de reserva de trabalhadores desempregados, ou 

que buscam melhores oportunidades. No esquema desta modernidade ainda vigente, o avanço 

da produção social da riqueza é sistematicamente acompanhada pela produção social do risco, 

e deste modo as transformações que ela causa nas estruturas e práticas das relações de 

trabalho têm gerado um sentimento de insegurança e vulnerabilidade na classe trabalhadora. 

Segundo os geógrafos Ivoir da Luz e Sandra Lúcia Videira
45

, a grande maioria das 

instituições financeiras e bancárias públicas, destinadas a atender os interesses do Estado no 

Brasil, surgiram a partir do início do século XX. Com exceção do Banco do Brasil, fundado 

em 1808 e da Caixa Econômica fundada em 1861, as primeiras instituições desta natureza no 

país se deram através do surgimento dos primeiros bancos comerciais privados, a partir de 

1838
46

. De acordo com a economista Ludmila Antunes e a administradora Isabel Cerchiaro
47

, 
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a dinâmica que experienciou o sistema financeiro nacional brasileiro desde sua criação, foi 

abalada pela aceleração inflacionária do final da década de 1950 e início da década de 1960, 

tornando necessária e urgente a criação de linhas de financiamento com prazos mais longos, 

com o objetivo, por parte do governo, de redução do déficit criado. 

No período de pós-implementação do sistema político econômico ditatorial no Brasil 

(1964), com o intuito do fortalecimento do capital produtivo do Estado brasileiro, foi 

implantada pela Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964, a Reforma Bancária. Desta forma, se 

assegurou o processo de acumulação de capital no Brasil, colocando o sistema financeiro 

nacional como setor estratégico para o desenvolvimento nacional durante o regime. 

A ditadura civil-militar deu início à reestruturação do sistema financeiro do país com 

esta reforma, subordinando os setores políticos e comerciais ao setor financeiro, incentivando 

a associação com o capital privado estrangeiro. Os objetivos desta reforma foram, 

principalmente, a redução de custos operacionais, a diminuição das taxas de juros dos 

empréstimos, o desenvolvimento e expansão da cobertura financeira nacional a toda sorte de 

empreendimentos e aos cidadãos, o aumento da fiscalização e controle sobre o setor 

financeiro do país, incentivando a maior especialização e flexibilização da estrutura bancária, 

provocando o desenvolvimento da intermediação não bancária
48

. Houve uma reorganização e 

reposicionamento do setor bancário e financeiro, com a estabilização inflacionária, marcada 

pela diminuição da quantidade de instituições de varejo, e o aumento gradual do foco do setor 

sobre o ramo de investimento, tendência esta que foi adotada pelos principais conglomerados 

do setor. Na década de 1970, com um maior predomínio de instituições especializadas nas 

atividades de investimentos, companhias de seguros, sociedades de crédito imobiliário, 

instituições de empréstimos, bem como associações de poupança, foram criados fundos como 

o FGTS
49

, o PIS e o PASEP
50

. 

Os projetos e políticas para o setor bancário implementadas pela Ditadura Civil-

militar beneficiavam os grandes bancos, que conseguiam operar em escalas de maior alcance. 

O Decreto Lei nº 1337 do ano de 1974 incentivava as incorporações e as fusões através das 
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possibilidades de dedução sobre a tributação do imposto de renda. O Banco Central teve 

significativa participação no processo de concentração bancária no país, através do aumento 

do capital mínimo exigido para concessão de direitos de operação. Bem como, através da 

suspensão da autorização de cartas patentes, e de suas políticas de transferência 

remanejamento de agências, expectativas estas que apenas podiam ser realizadas com maior 

facilidade pelas grandes instituições já estabelecidas
51

. 

As instituições financeiras públicas foram de central participação para o 

desenvolvimento nacional, visto que as instituições privadas se concentravam nos grandes 

centros, onde as rentabilidades eram mais estáveis. A estrutura das instituições estaduais 

serviu como principal motor deste desenvolvimento, criando vastas redes de agências ao 

longo dos estados da federação. De acordo com José Carlos da Silva
52

, ao longo de grande 

parte da história do Brasil até a década de 1980, o Estado teve papel central no processo de 

construção das estruturas do capital nacional, através do investimento em infraestrutura, redes 

de energia, de telecomunicações, de transportes, capacidade siderúrgica e da indústria 

nacional.  

Os primeiros bancos e instituições financeiras estaduais surgiram a partir da década 

de 1950 em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, com o objetivo de suprir as 

necessidades de financiamentos e investimento nos setores agrícolas regionais
53

. O Banco do 

Estado de Santa Catarina foi criado pelo governo Celso Ramos (1961-1965), justamente com 

o intuito de financiar e dar suporte as atividades produtivas de todas as regiões do estado, 

gradualmente ao longo dos anos, construindo uma rede de agências por todo o território 

catarinense, oferecendo créditos rurais e habitacionais. 

Mesmo que a prática de empréstimos de recursos financeiros de bancos públicos 

estaduais para seus respectivos governos fosse vedada pela Lei nº 4595 de 1964. Estas 

instituições muitas vezes foram utilizadas como pontos de sustentação e suporte pelos 

governos estaduais que as controlavam. Utilizando-se dos Bancos Comerciais Estaduais como 

avalistas dos empréstimos tomados para a realização de obras públicas, o investimento em 

setores prioritários da economia estadual, ou até mesmo para alavancar os recursos dos cofres 

do governo, situação que vinculava fortemente as instituições aos interesses dos grupos 

políticos. Por meio das políticas do Conselho Monetário Nacional, em 13 de novembro de 

                                                 
51

 Idem. p.162-163. 
52

 SILVA, 2006, p.82-85. 
53

 LUZ; VIDEIRA. 2009, p.3. 



 

37 
 

1975, foi aprovada a resolução nº 346, autorizando a realização de tais práticas, desde que 

fiscalizadas pelo Banco Central.  

Entretanto, estas normatizações e fiscalizações eram burladas e maquiadas de 

diversas maneiras, como por exemplo, através de operações triangulares com a participação 

de empresas fornecedoras do estado, até mesmo com suas agências e representações nos 

outros entes da federação, ou no exterior, bem como a troca de empréstimos por bancos 

estaduais. Esses não eram pagos por seus entes da federação, consequentemente deixando as 

dívidas contraídas a serem pagas pelos bancos, últimos responsáveis pelas finanças dos 

governos estaduais
54

. Pela constante dependência de planejamento dos governos, asseverada 

pela necessidade de socorrê-los, ao longo dos anos estas instituições se enfraqueceram, as 

tornando cada vez mais dependentes do Banco Central. 

Segundo o economista Cláudio Tito Gutiérrez, um dos grandes problemas das 

finanças dos bancos estaduais durante o período da transição para o regime democrático e nos 

primeiros anos da década de 1990, foi de que estes bancos não podiam planejar 

completamente seus investimentos, pois eram utilizados em alguns dos estados da federação 

como variável de ajuste de seus próprios governos. Desta forma, recorriam aos fundos do 

banco sempre que precisassem reverter suas perdas na negociação de repasses federais ou na 

necessidade de tomada de empréstimos. À medida que o Governo Federal passou a tomar 

inspirações neoliberais e da redução dos custos de todos os entes da União. E com a maior 

escassez de créditos no mercado internacional, deu início a conflitos entre as esferas estaduais 

e a federal, pela disputa da distribuição de recursos e este último utilizando as dívidas dos 

entes da União realizadas com o Banco Central
55

. 

Os governos estaduais, naturalmente, buscavam preservar o controle sobre seus 

endividamentos próprios, ainda mais em uma economia fragilizada como a do final da década 

de 1980 e começo de 1990. Estes, observando a diminuição dos créditos e recursos tributários 

frente às políticas de austeridade do Governo Federal, viram-se na necessidade de reduzir 

despesas, muitas vezes escolhendo atrasar os pagamentos dos empréstimos realizados com 

seus bancos e outros fornecedores, para obter um respiro das finanças dos estados. Ao buscar 

apresentar uma resposta para estes problemas, a partir da redemocratização, sucessivos 

governos elaboraram programas como tentativa para atingir a estabilização econômica e da 

reestruturação do sistema financeiro público nacional. Contudo, estes programas acabaram 

por não atacar tal dinâmica em suas falhas estruturais, e esta crise econômica gerou uma crise 
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financeira para os bancos estaduais ao longo do território nacional, que tornou assim, a 

situação ainda mais fragilizada
56

. 

Deparando-se frente ao delicado equilíbrio de buscar o financiamento do cofre dos 

governos que os controlavam, assim como seus próprios, e de outras empresas dos estados, os 

bancos estaduais viram-se obrigados a deixar de lado seus papeis de fomentadores no 

investimento econômico e social. Operações de caráter de curto prazo, com a participação do 

governo e de suas empresas se davam com o objetivo de dar cobertura às suas despesas, 

colocando os bancos em operações de maior risco e lucratividade duvidosa, ou com taxas 

mais custosas.  

  O BESC veio a ser incluído nesta dinâmica nos primeiros anos da década 1990 por 

imposição do Banco Central, através de programas como o Regime Administrativo Especial e 

Temporário (RAET), além de outros que buscavam reestruturar e sanear os bancos estaduais, 

para torná-los mais produtivos e menos custosos ao Governo Federal
57

. Este processo se deu 

sem resolver as origens das disfunções destes bancos, que em muitos casos se encontravam 

nas próprias disputas políticas dentro do pacto federativo da administração pública. Nas 

palavras do economista Elder Linton Alves de Araújo, as questões que dificultam a saúde 

financeira dos bancos estaduais seriam a defasagem tecnológica e a sua rigidez para fazer 

adaptações a novos ambientes econômicos, quando comparado ao setor privado. Já os bancos 

públicos estaduais, frequentemente se encontravam na necessidade de pensar na liquidez de 

seus outros parceiros da gestão administrativa estadual, caindo facilmente na tentação de jogar 

com as flutuações da economia para ter os resultados que buscavam. No entanto, assim que 

houve uma estabilização, a partir do Plano Real, esses bancos perderam um dos únicos 

instrumentos que possuíam para lidar com esta dinâmica:  

 

Em termos mais gerais, as dificuldades comuns a todo o sistema de bancos públicos 

estaduais poderiam ser caracterizadas por: baixa qualidade dos ativos, compostos 

por operações de liquidação duvidosa efetuada tanto com o setor público como com 

o privado; descasamento temporal entre captações e aplicações; limitações de ordem 

operacional tais como custos administrativos e defasagem tecnológica, 

potencializadas pelo acirramento da competição no setor bancário, com a queda da 

inflação; dificuldades quanto a viabilização da atuação comercial; e questionamentos 

quanto ao chamado “papel social” das instituições financeiras estaduais.  

Em relação a este último tópico, a possibilidade de ganhos propiciada pela elevada 

inflação colocou em segundo plano a atuação voltada para o fomento, considerada a 

função essencial das instituições financeiras estaduais. A composição do funding 

desses bancos, formado quase que totalmente por captações de curto prazo junto ao 
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público, vem colocando obstáculos à implantação de políticas de crédito de longo 

prazo, características da atividade de fomento ou social.
58

 

 
 

Como destaca o sociólogo Giovanni Alves
59

, no contexto da redemocratização, 

durante o primeiro governo eleito da nova república, de José Sarney (1985-1990), o Brasil 

passava por um acentuado processo de recessão, com um baixo crescimento da economia 

nacional, altas taxas de juros e uma inflação em rápida ascensão. Em consequência, o 

mercado de trabalho se encontrava fragilizado por grandes números de desempregados, 

permitindo a precarização das condições de trabalho e salários, bem como, o crescimento da 

informalidade e das práticas de terceirização de mão de obra, como forma dos 

empreendimentos privados diminuírem suas margens de gastos. 

Foi neste complexo contexto, que os trabalhadores e trabalhadoras aos quais aqui 

temos acesso às suas histórias através de seus processos judiciais, iniciam suas jornadas de 

trabalho no Banco do Estado de Santa Catarina. Muitos desses, iniciaram suas trajetórias em 

um período no qual o trabalho bancário era visto como uma oportunidade temporária para os 

jovens, um primeiro emprego após a conclusão dos estudos escolares, uma fonte de renda em 

tempo parcial para continuar seus estudos superiores, ou mesmo, um passo inicial na 

construção de uma carreira. Ao decorrer do tempo, observavam a situação que se alterava ao 

seu redor com o serviço bancário tornando-se de caráter mais definitivo, ser valorizado como 

serviço estável e com garantias legais, transformando-se em uma profissão com características 

de trabalhadores de maior faixa etária e escolarização
60

. Até o fim de suas experiências de 

trabalho no BESC, observaram um cenário de gradativa precarização e intensificação do 

trabalho. Compreendendo que o serviço que um dia escolheram realizar, e a instituição na 

qual trabalharam durante anos consecutivos se transformava, infelizmente, não para os seus 

melhores interesses segundo suas interpretações. 

Segundo o sociólogo José Carlos da Silva
61

, foi durante a década de 1980, que o 

processo de reestruturação produtiva, das mais diversas formas se consolidou como objetivo 

principal de gestão. Isto aconteceu através da transformação das técnicas de gestão, da 

introdução de novas tecnologias, e da utilização de outras formas de contratação de mão de 

obra, aplicadas gradualmente desde a Reforma Bancária.  
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A forma inicial de aumento de lucratividade perseguida pelos bancos foi através da 

reformulação da carteira de serviços bancários disponibilizados, buscando torná-las mais 

complexas e diversas, atingindo estratos de clientes diferentes com produtos planejados 

especificamente para seus interesses e demandas. O BESC procurava assim se destacar entre 

as diversas instituições do mesmo setor
62

. Outras formas foram as práticas de trabalho, através 

da redução de níveis hierárquicos e fusão de cargos, com o fim de uma série de graus de 

comando e a condensação de uma série de funções, que passariam a ser desempenhadas agora 

por uma quantidade menor de pessoas. Também fizeram parte de tais estratégias, a 

implementação de programas de reengenharia e qualidade total, que transformaram as formas 

de se trabalhar, almejando a redução de custos e a maximização dos resultados. Para o 

presidente do BESC Fernando Ferreira de Mello, estes programas de reengenharia e de 

qualidade total de produção, são entendidos como benéficos, pois internalizam nos 

trabalhadores a lógica de redução de gastos associada ao aumento de produtividade, como 

afirma: 

 

Um dos pontos mais importantes é que o funcionário não só assume a 

responsabilidade de atingir uma meta pré-determinada, mas também reivindica os 

recursos necessários de forma planejada, ou seja, diz com precisão quando vai 

precisar em termos de material e pessoal.
63

 

 

A terceirização se constitui como outra forma objetiva da redução de custos, sendo 

característica fundamental da reestruturação produtiva dos bancos públicos esta transferência 

de algumas das atividades para empresas prestadoras de serviços terceirizados. Inicialmente, 

esta prática ocorre através da terceirização das atividades não diretamente bancárias, como os 

serviços de limpeza, construção e manutenção de estruturas, alimentação, segurança, 

vigilância, assim como do transporte de valores, e produção dos softwares utilizados e 

planejados para a estrutura de informática e tecnológica do banco. Posteriormente foram 

terceirizados pelos bancos a prestação de serviços das atividades de processamento de dados, 

compensação e microfilmagem de cheques, das redes de comunicação e propaganda através 

do telemarketing, chegando a incluir até mesmo as atividades de atendimento bancário ao 

público de menor demanda, com a realização de pagamentos em casas lotéricas, postos 

franqueados ou mesmo em sedes dos Correios
64

.  
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A utilização da terceirização intensificou-se pelos bancos, sobretudo com o fracasso 

dos planos de estabilização econômica, possibilitando aos empregadores uma flexibilidade 

significativa na gestão de seus grupos de trabalhadores e nos custos gerados por estes. Dessa 

forma, estas instituições se desfizeram deles assim que sua mão de obra não fosse entendida 

como necessária, sem nenhuma forma de prejuízo tanto das instituições públicas quanto das 

empresas prestadoras de serviços. A terceirização trouxe também uma menor preocupação por 

parte das empresas com a luta e a organização sindical. Pois ao utilizarem esta modalidade de 

trabalho em diversas funções e empresas, os trabalhadores terceirizados dos bancos 

encontraram-se dispersos no espaço e descentralizados em diversos sindicatos profissionais, 

dificultando a organização de movimentos sociais pela reivindicação de novos direitos. Desta 

forma, constituísse como um obstáculo ainda maior na formação de resistência contra a 

retirada de direitos estabelecidos, ou até mesmo a unificação de ações trabalhistas contra 

aqueles a quem prestam serviços
65

. 

Em diversos casos, são registradas práticas que radicalizam a flexibilização e a 

precarização causada pela terceirização. Um desses exemplos, é verificado através da 

contratação pelas empresas prestadoras de serviços, de bancários anteriormente demitidos por 

seus contratadores devido a estas mesmas práticas reestruturantes, e expostos ao cenário de 

alto desemprego e dificuldade de recontratação. Assim estas empresas beneficiam-se, ao 

mesmo tempo, do treinamento de cursos para bancários realizados anteriormente, bem como 

da experiência adquirida com os anos de trabalho no ramo, sem nenhum custo de 

qualificação, acrescido ainda das condições mais flexíveis e precárias de trabalho, tendo além 

disso, seus salários reduzidos. Segundo as pesquisas desenvolvidas por Liliana Seginini, na 

empresa terceirizada de compensação de cheques por ela analisada, entre os 4 mil 

funcionários, 95% haviam trabalhado em bancos anteriormente, possuindo salários que eram 

33% menores quando comparados aos bancos estatais que haviam laborado
66

. 

Correlacionada à terceirização como forma de precarização dos vínculos de trabalho, 

está a prática de contratação massiva de estagiários como forma de substituição dos vínculos 

de contrato estáveis dos trabalhadores públicos. Desta forma obtêm-se trabalhadores em 

processo de formação, em muitos casos com nível superior, sem o ônus da responsabilidade 

colocada pelo vínculo de contrato de trabalho pela CLT, bem como, sem a preocupação por 

parte da atuação e contestação sindical, devido ao fato de estagiários não possuírem nenhuma 

forma de representação de classe trabalhista. O Departamento Estadual dos Bancários, desde 
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1991, negociava ano após ano a redução do número de estagiários contratados no BESC e a 

abertura de concursos públicos para a contratação de funcionários efetivos, mas este acordo 

não seria atendido, sendo inclusive intensificada no BESC a contratação de estagiários. Como 

desfecho dessa situação, o sindicato dos bancários encaminhou uma denúncia ao Ministério 

Público, que deflagrou a corrupção das atividades essencialmente bancárias e decidiu por um 

termo de adequação, no qual o BESC se comprometeu a empregar um número máximo de 

estagiários, 20% do total de seus contratos. Tal acordo foi firmado em 17 de dezembro de 

1997, porém apenas passou a ser cumprido em 2000
67

. 

Também foram utilizadas como formas de redução de custos e maximização de 

lucros, as tecnologias e maquinários, principalmente através dos caixas eletrônicos de 

autoatendimento, permitindo que os próprios clientes dos bancos atendam às suas 

necessidades e demandas virtualmente, sem qualquer custo, sobrepostas por outras formas de 

autoatendimento ou atendimento remoto, como por exemplo, o banco on-line ou por telefone. 

Esta tática acaba por livrar o banco de uma série de gastos, tanto de mão de obra, quanto de 

custos operacionais da estrutura. Estas práticas representam uma diminuição drástica nos 

custos operacionais, tendo em vista que um atendimento físico de caixa custa cerca de R$ 

1,50, por sua vez uma operação no autoatendimento custa em média R$ 0,50, através das 

plataformas de autoatendimento pela Internet o custo cai também para menos de R$ 0,50 para 

cada operação
68

. 

Em muitos casos, tais propostas reestruturantes das organizações bancárias foram 

propagadas pelos empregadores como formas de melhoria das condições de trabalho, quando 

na verdade, as pesquisas demonstram que elas não apenas possuíram papel significante na 

intensificação das atividades, como ocasionaram o aumento das jornadas de trabalho. No 

entanto, sem ocasionar o crescimento correspondente nos salários dos trabalhadores 

bancários
69

. Tais práticas levariam a categoria dos bancários no Brasil a ser reduzida de uma 

quantidade de aproximadamente um milhão em 1986, para menos de 497 mil dez anos depois, 

em 1996. A seguir, observaremos as demandas por direitos disputados por trabalhadores do 

Banco do Estado de Santa Catarina na Justiça do Trabalho contra a vontade de seu 

empregador, que por sua vez buscava ao máximo diminuir seus custos operacionais e com 

mão de obra. Desta forma, analisaremos suas experiências de trabalho no contexto das severas 
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reestruturações do sistema financeiro e do desejo de privatização das empresas estaduais 

públicas mencionadas anteriormente. 

 

1.1 – A FLEXIBILIZAÇÃO CHEGA AOS BANCÁRIOS DO BESC:  O NÃO 

PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS TRABALHADAS 

 

 

Num procedimento que se acolhido, só acoberta o enriquecimento 

ilícito do recorrido, que utilizou da força de trabalho do seu 

empregado, em jornada excedente sem remunerá-lo para tanto. 
70

 

 

Os trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Estado de Santa Catarina dos quais as 

experiências compõem o corpus documental da presente análise, foram contratados pelo 

BESC durante um longo período, do início da década de 1960, anterior ao golpe civil-militar 

até o final da década de 1989, um ano após a promulgação da Constituição Federal da 

República de 1988. Portanto, de um modo ou de outro, foram experienciadas as 

transformações do trabalho no setor bancário, em tempos de precarização e flexibilização de 

direitos trabalhistas. 

Das ações trabalhistas ajuizadas, as quais permite-se observar dados acerca dos 

períodos de contratação, ou seja, as datas de admissão e demissão dos trabalhadores, se tem 

acesso ao período em anos que estes trabalharam para o BESC, até o momento de sua 

demissão. Do total de sessenta e oito processos que permitiu se realizar esta análise 

especifica, de tempo contínuo de trabalho na empresa, um destes possuía mais de 36 anos 

consecutivos como funcionário do banco; três possuíam entre 30 e 35 anos de contrato de 

trabalho; cinco entre 25 e 30; 21 funcionários trabalharam no BESC entre 20 e 25 anos; 18 

entre 15 e 20 anos; outros 18 entre dez e 15 anos; e apenas dois haviam trabalhado entre cinco 

e dez anos até o ato de sua demissão. Portanto, podemos perceber que uma significante 

maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que ajuizaram reclamatória trabalhista contra o 

BESC, trabalharam ao menos durante uma década para esta instituição, sendo demitidos 

apenas nos últimos anos da década de 1990, quando se intensificaram projetos privatizadores 

e a massiva substituição de funcionários com longas carreiras nos bancos públicos, por 

tecnologias eletrônicas e informacionais ou, por trabalhadores terceirizados com vínculos de 

trabalho indiretos e temporários. 

 

                                                 
70

 Reclamatória Trabalhista nº 4852 de 1999, folhas 252. 



 

44 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Dos vinte e cinco homens e mulheres dos quais possuímos os dados pessoais, que se 

tornaram funcionários do BESC, e posteriormente recorreram à Justiça do Trabalho contra seu 

empregador, 20 foram contratados pelo banco onde trabalhariam durante anos, com idade 

entre os 20 e 28 anos. Três possuíam entre 18 e 19 anos, e os outros dois com 35 e 36 anos. 

Portanto, a maioria jovens com experiências prévias de trabalho diversas
71

, alguns destes já 

haviam iniciado na instituição como estagiários ou trabalhadores terceirizados
72

. Destes, a 

grande maioria teve a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada
73

. 

Entretanto, Renato Caio de Cascaes e Valdir Backhausen alegaram manifestamente, que 

trabalharam por um ano, antes de ter suas contratações registradas em suas Carteiras de 

Trabalho.  

Das ações ajuizadas, foi possível observar que quatorze destes trabalhadores 

nasceram na região da Grande Florianópolis, na capital ou em municípios ao seu redor. 

Outros dez nasceram em uma diversidade de lugares fora dessa região, sendo alguns dentro do 

estado de Santa Catarina, e os demais em outras partes do Sul e Sudeste do país. O trânsito e 

transferências dos funcionários aos quais se teve acesso, é presente, mesmo que difícil de 

rastrear de forma precisa pela pouca atenção dada a tais questões nas Ações Trabalhistas, 

devido ao destaque da disputa de outros direitos ou pelo fato que já estivessem garantidos no 
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passado. Muitos dos processos aqui analisados, envolvem pessoas que ascenderam em suas 

carreiras no banco, portanto, podendo ser suas experiências de trânsito e trabalho em diversas 

cidades devido à própria natureza da conquista desse processo ou a oportunidade graças ao 

cargo, já que teoricamente a transferência deveria sempre representar um benefício financeiro. 

No que se refere ao grau de escolaridade, foi possível observar que o maior número 

destes trabalhadores e trabalhadoras haviam se formado no Ensino Médio, através de uma 

diversidade de cursos técnicos, alguns inclusive na área específica de serviços bancários. Dois 

destes completaram apenas o Ensino Fundamental. Nove completaram cursos superiores 

diversos, sendo mais comuns os de Contabilidade e Direito. Dois cursaram os cursos de 

Geografia e Engenharia de Produção Elétrica, mas não os completaram. Observou-se que 

eram graus de escolaridade muito semelhantes aos da categoria como um todo, tendo em vista 

a exigência do grau mínimo de escolaridade de nível médio, aos quais os bancos buscavam 

em suas contratações, bem como, demonstrando o incentivo ao Ensino Superior
74

. 

Na abertura de seus processos, 62 declararam-se casados ou casadas, ou seja, mais de 

um terço do total, 14 já haviam sido casados, mas já se encontravam separados, seja por 

divórcio ou de forma judicial. Seis ainda eram solteiros na data da abertura da reclamatória 

trabalhista, e uma quantidade significante já possuíam dependentes, como filhos e outros 

familiares. 

Mais de quatro quintos tinham como profissão declarada na data do processo, o 

ofício de bancário, seis já se encontravam aposentados, três eram escriturários com ofícios 

muito próximos a categoria dos bancários, três eram advogados do setor jurídico do BESC, 

dois trabalhavam no serviço de suporte às agências. O restante declarou seus ofícios, como 

sendo eles um técnico de produção, um administrador, um comerciante e um empresário. 

Como estes trabalhadores operaram longos anos até que fossem levados a ingressar na Justiça 

do Trabalho contra seus empregadores, já haviam galgado uma carreira dentro do banco, 

sendo registrada a época das ações que um terço, 35% de todos os registros, trabalhavam em 

cargos de comando como: chefes das mais diversas seções e setores; gerentes de diversas 

áreas da estrutura do banco; um superintendente da Diretoria de Recursos Humanos; um 

Secretário Geral; Um coordenador de marketing; e um Diretor Geral. Dos cargos registrados 

restantes dos autores que aqui analisa-se, quase um terço desempenhavam funções de caixas e 

escriturários, cada um com nove registros. Outros seis eram técnicos de serviços bancários, e 

cinco possuíam cargos de suporte às atividades bancárias. Outros dois trabalhavam em cargos 
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de retaguarda bancária e compensação. Quatro como assistentes administrativos, outros dois 

eram motoristas a disposição do banco, e um laborou como analista financeiro. 

Anos depois, os cargos da base da estrutura bancária como escriturários e caixas, 

encarregados da separação de documentos, verificação de cheques, digitação de dados, 

atividades que exigiam uma menor qualificação, mesmo que possuam alto grau de 

necessidade de atenção e responsabilidade, foram substituídos por softwares e máquinas de 

toda natureza, assim como as de autoatendimento
75

. Estes cargos experienciaram uma redução 

na estrutura de contratação dos bancos brasileiros, de 36% em 1988 para 24% em 1993. Por 

sua vez, houve o crescimento de cargos mais centralizados de gerência de 8% para 17% no 

mesmo período, sendo compensada pela redução de cargos intermediários de chefia de 10% 

para 6% nos mesmos anos, devido a sua diluição em suas equipes, centralização das 

atividades sobre a responsabilidade dos cargos de comando, e transferência da execução de 

tais atividades por máquinas ou por trabalhadores terceirizados. Sendo a atividade mais 

terceirizada em todas as estruturas bancárias aquelas de apoio fundamental, como os serviços 

de limpeza e vigilância, estas observaram uma redução de 7% para 3% sobretudo devido à 

terceirização
76

. 

A Consolidação das Leis do Trabalho em seu 224º artigo
77

 preconiza que a jornada de 

trabalho padrão dos trabalhadores de bancos, das casas bancárias e da Caixa Econômica 

Federal, seja de seis horas diárias e trinta horas semanais. Este direito foi conquistado através 

de longos anos de luta sindical bancária, iniciando-se na greve nacional de 1932, porém 

somente transformou-se em lei e foi inserida na CLT em 1952, através das pressões sociais 

geradas pela greve nacional dos bancários do ano anterior
78

. No entanto, em todos os 

processos que traziam questões acerca do registro de horário de trabalho, foi frisado que todos 

foram contratados
79

 mediante o aceite de acordo de prorrogação da jornada de trabalho, 

através da pré-contratação de, ao menos duas horas-extras por dia. O escriturário Eugênio 

Souza Neto, contratado no ano de 1979, relata “que a época da admissão era assinado por 

todos os que eram admitidos como escriturários, uma vez que o BESC exigia jornada de 8 

horas”
80

. Essa extensão regular da jornada de trabalho dos bancários, além das seis horas 
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diárias regulamentadas pela CLT, já ocorria oito anos antes, como relata o também 

escriturário contratado para trabalhar na seção da Direção Geral do BESC: 

 

Trabalhando como escriturário, na Direção Geral – DEPES, desde o primeiro dia de 

serviço já prorrogou a jornada de trabalho, através de Acordo de Prorrogação, uma 

vez que, a época o reclamado exigia jornada de 8 horas e só admitia se o candidato 

se sujeitasse a aceitar a prorrogação da jornada. Assim sendo, simultaneamente a 

admissão assinou acordo de prorrogação e passou a fazer, no mínimo, 8 horas 

diárias.
81

 

 

Anos antes das contratações do BESC serem realizadas através de concursos públicos, 

conforme relatam Guido Ivete Vasco e Eugênio Souza Neto, era necessário, para ser admitido 

dentro dos quadros do banco, aceitar realizar como horário mínimo uma carga horária de 

trabalho igual ao limite legal para suas carreiras. Esta jornada de trabalho não se apresentava 

como uma opção disponibilizada aos trabalhadores ingressantes, mas sim como uma 

obrigação, pois como menciona Eugênio, essa era condição sine qua non para a efetivação da 

contratação, não cabendo sequer a discussão da existência deste fato: 

 

Estando configurada a pré-contratação desde o início da contratualidade, em vez que 

concomitantemente a admissão foi assinado acordo de prorrogação, sendo que a 

admissão do autor estava condicionada a anuência ao acordo.
82

 

 

Podemos observar através do Gráfico II, que a maioria de 53% do total de jornadas 

de trabalho e horas extras prestadas, registradas, aos quais tivemos acesso, eram realizadas em 

jornadas padrões de oito horas por dia e 40 horas por semana, embora a prorrogação destas 

além do período ocorresse, pelas mais diversas razões, como excesso de serviço e a 

indispensável presença dos trabalhadores para realizar atividades do próprio ritmo do mercado 

financeiro. Os 45% restantes do total, compunham trabalhadores que dedicavam mais de oito 

horas por dia a seus empregadores, com contrato de prorrogação de jornada que tornavam 

duas horas extras já pré-contratadas, porém estendendo diariamente seus ofícios por um total 

de até dez a doze horas, em alguns casos de treze ou até mesmo chegando a quinze horas de 

trabalho. Apenas 2% do total laboravam menos que oito horas por dia, ainda assim, realizando 

prorrogação do seu trabalho além da jornada legal padrão de seis horas.  

É necessário ressalvar que a CLT em seu 225º artigo postula em caráter de 

excepcionalidade a prorrogação do trabalho bancário a oito horas diárias, limitadas a um 
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máximo de quarenta horas de trabalho semanal, portanto 98% do total estando ou superando 

este limite legal de jornada de trabalho. Contudo, os registros processuais demonstram que 

estes trabalhadores disputaram perante à Justiça do Trabalho, a ocorrência de que seu 

empregador não lhes pagava corretamente as horas extras realizadas, todas aquelas além das 

seis horas diárias, sendo pagas as duas horas extras pré-contratadas como horas de trabalho 

normais. As horas excedentes à oitava hora diária de jornada, eram pagas com porcentagem 

inferior ao adicional pactuado em Acordo Coletivo de Trabalho, de 50% de adicional à hora 

de trabalho padrão, isso quando estas horas extras eram efetivamente pagas. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

  

O sistema financeiro e bancário, em todos os seus níveis, desde o internacional ao 

local, gira em ciclos mais ou menos regulares de movimentação. Trabalhadores e 

trabalhadoras de todas as cidades do Brasil recebem seus salários em períodos determinados 

do mês, os cidadãos do país pagam suas contas cotidianas e necessárias à sobrevivência, 

empresários e funcionários liberais movimentam recursos e realizam investimentos, 

empreendimentos e negócios giram as engrenagens da economia para dar tração à 

continuidade no mês seguinte. Era prática comum e corriqueira dos funcionários do Banco do 

Estado de Santa Catarina verem suas demandas de trabalho aumentadas significativamente 

nos dias finais e iniciais de cada mês, em geral do dia vinte e cinco ao dia dez, devido à 

quantidade de operações realizadas nestes dias. A exigência da maior velocidade de produção 

Gráfico II: Total de Horas por dia de trabalho 
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no serviço de compensação de cheques, a aplicação de ajustes e correções nas carteiras de 

investimentos e a realização de relatórios sobre as mudanças ao longo do mês, bem como o 

envio de uma série de prestações de contas do banco estadual para o Banco do Brasil e ao 

Banco Central, são exemplos de demandas destes períodos nos quais as atividades se 

intensificavam. 

Esta situação levava os bancários de todas as principais agências do estado a 

prorrogar suas jornadas, tanto por dedicação e zelo para com as atividades profissionais e com 

a instituição em que trabalharam, quanto pela necessidade imposta por seu empregador pela 

própria natureza do aumento de demanda. Estes funcionários entravam noites adentro, 

estendendo suas jornadas de trabalho muito além das horas extras já pré-contratadas, dando 

seu suor e seu sono, e deixando de lado o convívio com suas famílias
83

, para tornar possível 

que os clientes do banco pudessem no dia seguinte realizar suas operações sem imprevistos. 

Entretanto, eram raras as vezes que recebiam qualquer retribuição salarial além da sétima e 

oitava hora que mesmo sendo extras, eram pagas como horas normais, apenas com um 

diminuto adicional. 

Esta realidade não parece ser exclusividade do BESC, pois conforme o economista 

Guilherme Ribeiro de Almeida
84

, a pesquisa Perfil Bancário de julho do ano de 1996 realizada 

pelo instituto Datafolha, indicava que 53% dos bancários havia afirmado que realizavam 

horas extras, mas apenas 37,70% deles receberiam a remuneração destas horas extraordinárias 

trabalhadas. O mesmo autor identifica através dos dados do Boletim nº 212 do DIEESE, que 

se ao invés de utilizar-se da adoção da realização de horas extras para os bancários, o sistema 

financeiro nacional optasse por contratar novos trabalhadores, teriam gerado mais de 50 mil 

empregos, o equivaleria a 12% do número dos trabalhadores do setor em 2001. Porém, o que 

demonstram os fatos, é que as gestões administrativas dos bancos brasileiros estavam 

interessadas na redução de despesas, e não na redução da carga horária e melhoria das 

condições de trabalho de seus empregados. 

No caso dos bancários empregados pelo BESC, estes não tinham garantidos seus 

direitos às horas extras de trabalho realizadas. Pois, simplesmente não existiam registros de 

suas horas de trabalho nos documentos da instituição, como se não tivessem realizado estas 

horas extras, por tantos dias seguidos. Isto acontecia, pela orientação do banco, para que seus 
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empregados registrassem apenas as oito horas de trabalho todos os dias, de forma 

padronizada. Conforme relata a escriturária Irena Heloisa Finger à Justiça do Trabalho: 

 

a partir de 09/1987, a reclamante elastecia a jornada além da 8ª hora nos primeiros 5 

dias e nos últimos 5 dias de cada mês, período em que o movimento da agência 

aumentava em decorrência da acumulação de serviço durante este período, sem que 

neste período pudesse registrar a jornada efetivamente laborada nas Folhas 

Individuais de Presença (FIPs), anotando, tão somente, o horário pré-determinado 

pela administração bancária.
85

 

 

Esta prática, do registro pró-forma do horário de trabalho nas Fichas Individuais de 

Presença, não se constitui como mera eventualidade. Na verdade, os registros acessados nesta 

pesquisa demonstram que esta era, a normalidade durante anos a fio. Tornando-se tão 

habitual, que geravam a criação da prática dos supervisores de devolverem aos seus 

subordinados suas fichas de presença com os horários de trabalho corretamente preenchidos, 

explicando como completá-las da forma como o banco em que trabalhavam desejava. Este é o 

relato que faz o bancário Alvir Rodolfo D´Avila nos autos de sua reclamatória trabalhista: 

 

Afirmou que trabalha mais de 6 horas e às vezes até mais de 8 horas e que nas folhas 

individuais de pagamento não pode registrar a sua jornada normal de trabalho 

quando anota corretamente a FIP, a Dona Cecília, do setor de registros, devolve a 
FIP para que o funcionário elabore outra, sem variações.

86
 

 

Tal prática chegou ao ponto absurdo de flagrante desrespeito às normas instituídas 

para o trabalho bancário pela CLT, realizando jornadas que se estendiam ao limite de 

prorrogação legal de oito horas diárias e quarenta horas semanais, sem o recebimento de 

nenhuma das exaustivas horas trabalhadas, para o bem comum do BESC. Para os 

trabalhadores, a informação repassada pela representação interna do empregador, era a de que 

seria terminantemente proibido o registro de seus horários de trabalho verdadeiramente 

realizados, os deixando assim, sem grandes esperanças de um dia recebê-las. Caso 

realizassem o preenchimento correto do registro de suas atividades laborais, com o objetivo 

de salvaguardar e garantir seus direitos trabalhistas, ficavam sujeitos a punições internas 

através de advertências, tornando-se punível administrativamente pela estrutura da empresa o 

simples cumprimento da legislação trabalhista. É sobre estas experiências de flagrante 

desrespeito aos direitos dos trabalhadores que relatam os bancários Rodrigo Vasconcelos 

Padilha e Jorge Abraão Filho, respectivamente: 
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A jornada de trabalho laborada pelo reclamante nos últimos 5 anos era das 

08:00/20:00 com 1:30 hs de intervalo para refeição. Entretanto, face ao acúmulo de 

serviços, em 2 vezes por mês laborava nos sábados das 18:00 as 21:00/22:00 hs e 

aos domingos das 08:00 as 13:00 hs. [...] 

Entretanto, relativamente aos registros nas FIPs (Folha Individual de Presença), 

registrava somente a jornada padrão determinada pela Diretoria de Recursos 

Humanos, constante da etiqueta colada na parte superior direta da referida FIP, não 

podendo anotar na FIP o horário efetivamente laborado. Sendo que quando anotava 

a jornada efetivamente laborada o reclamante era advertido, informando-lhe que era 

terminantemente proibido anotar o horário real.
87

 

As FIP´s (Folhas Individuais de Presença) eram anotadas com horário pré-

determinado pela administração bancária, sem que lhe fosse permitido registrar a 

jornada efetivamente cumprida; sob pena de ser advertido.
88

  

 

 

Esses relatos demonstram o grau de controle ilegal dos registros e jornadas de 

trabalho por parte de seu empregador. Conforme observado em diversos processos ajuizados 

contra esta instituição bancária estadual, para garantir que os funcionários preenchessem de 

forma padronizada suas fichas de presença ao longo do mês (mesmo que claramente errada), 

colocava-se em etiquetas, na parte superior desta página, os dados que deveriam ser 

preenchidos como padrão. 

Muitos dos trabalhadores bancários do BESC realizavam jornadas de trabalho as 

quais não possuíam perspectiva de um horário de saída, para retornarem às suas casas. Mesmo 

que compreendessem esta situação com o passar do tempo, este sistema de registros de 

presença não lhes faria justiça em seus salários no final do mês, ainda assim, executavam seus 

trabalhos até a sua conclusão, independentemente da quantidade de horas que fossem 

necessárias para cumprir suas diversas obrigações. Em um dos processos analisados, de Jorge 

Abraão Filho, ao contestar os registros nas Folhas Individuais de Presença, como provas 

cabais que o BESC havia pago todos seus direitos referentes às horas trabalhadas, Jorge 

relatou: 

 

É sua assinatura nos documentos de fls. 146/147, tendo recebido os valores ali 

consignados; dos registros apenas o horário de saída não corresponde à realidade 
pois o mesmo trabalhava auxiliando a tesouraria não tendo horário certo de saída.
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O processo de reestruturação do sistema organizacional dos bancos teve como intuito 

diminuir os níveis hierárquicos, com a pretensa ideia da formação de equipes colaborativas 

que diminuiriam as demandas de trabalho pela polivalência dos seus participantes. No 
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entanto, objetivavam principalmente, tornar os trabalhadores mais produtivos e capazes de 

realizar diversas atividades simultaneamente. Em alguns casos, acumularam-se as obrigações, 

sob os focos de gerencias e chefias, que agora em números reduzidos deveriam realizar o 

trabalho antes efetuado por uma diversidade de pessoas. Assim, tornavam-se peças 

fundamentais e indispensáveis, com seus pareceres obrigatórios para a conclusão de toda uma 

linha de trabalho, obrigando-os a estender suas jornadas, até que as obrigações de suas 

equipes fossem atingidas. Observemos o relato da bancária Katarina Gomes: 

 

Diariamente, após as 19:00 horas, com o encerramento das aplicações, efetivava-se 

o fechamento do movimento diário das carteiras de investimentos (administradas 

pelo Besc e Bescam). Era, assim, obrigada a acompanhar as digitações, 

transferências de dados, processamento, conferência pessoal dos sistemas e 

autorizações para liberação das aplicações consolidadas, atividade que se 

prolongava, de ordinário, até as 23:00 horas. [...] Em inúmeras vezes, pelo menos 

um dia por semana, em razão de problemas de equipamento, “quedas do sistema”, 

erros de digitação e outros percalços técnicos, foi obrigada a permanecer no 

processamento além das 24:00 horas. Não raro até as 03:00 horas ou 04:00 horas da 

madrugada do dia seguinte. Tudo sem o devido intervalo, descanso ou remuneração 

pelas horas da jornada prorrogada. Pois não podia ir para casa ou afastar-se antes da 

conclusão do processamento nos computadores do sistema, por ser portadora de 

senha sigilosa de acesso aos sistemas programados.
90

 

 

 

Tal dedicação ao trabalho bancário, sem que a equivalente contrapartida fosse 

respeitada, tornou ainda mais benéfico para a lucratividade das instituições bancárias, quando 

observamos que estas situações eram prevalentes nos contextos de instabilidade econômica, 

ocorridos durante as décadas de 1980 e 1990, com a constante edição de novas medidas para o 

ajuste da economia nacional. Essas medidas eram emitidas pelo Banco Central de forma 

emergencial, para que os bancos e instituições financeiras buscassem compreendê-las e se 

adequarem no mesmo instante, a fim de obter as melhores valorizações possíveis do capital. O 

trabalho necessário para realizar estes ajustes, por sua vez, era efetuado pelos bancários, que 

se viam obrigados a estender suas jornadas, quando necessário, atualizando os sistemas do 

banco. No entanto, sem obter ganhos em sua remuneração pelo trabalho extra desempenhado 

de forma emergencial, e com os eventuais danos proporcionados a sua agenda pessoal. Como 

continua relatando Katarina Gomes, em seus depoimentos a Justiça do Trabalho: 

 

[...] trabalhava na véspera dos planos econômicos porque a cada mudança de plano 

havia pré determinação do Banco Central para que as carteiras fossem adequadas ao 

novo sistema; divulgação de tais normas ocorria no dia anterior a implantação do 

plano econômico; era a reclamante e sua equipe quem efetuava o fechamento das 
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carteiras de investimento; os membros da equipe não podiam fechar as carteiras sem 

a presença da depoente porque a mesma era a responsável técnica deste serviço.
91

 

 

 

A introdução de novas tecnologias no serviço bancário, por sua vez, não contribuiu 

para a redução das jornadas de trabalho e seus desgastes. Ao contrário, com os objetivos de 

aumentar a lucratividade e a redução de custos as novas tecnologias bancárias, em muitas 

situações, na verdade causaram um aumento de trabalho, tanto de sua duração, como de sua 

complexidade. Este é o exemplo que podemos retirar da experiência de trabalho de Pedro 

Caio Fortuna, bancário analista de sistemas, que além de realizar sua jornada de oito horas 

diárias e quarenta horas semanais, passou a realizar ainda horas extras, ficando à disposição 

do BESC, e de sobreaviso através de aparelho de telecomunicação chamado bip. Este 

aparelho bip, era usado pelo trabalhador, que se encontra em uma situação dúbia, não estando 

necessariamente em regime de trabalho, mas ao mesmo tempo, não poderia estar 

completamente desvinculado deste ambiente, e ficar a postos para a qualquer momento 

atender as necessidades técnicas do banco, sobretudo durante as madrugadas e finais de 

semana, como podemos observar: 

 

Além disso, de 1991 até aproximadamente dezembro de 1994 o reclamante passou a 

prestar mais horas extras, além daquelas duas pré-contratadas. Numa média de 4 

vezes por semana trabalhou após as 22h, solucionando problemas surgidos na Rede 

de automação e Host, trabalhando de 4h a 5h em cada uma dessas oportunidades, 

algumas vezes realizando viagens. 

E até o mês de julho de 1994 o autor ficou em regime de sobreaviso, portando um 

“Bip” durante a semana no horário de almoço, após as 18h de um dia até as 8h do 

dia seguinte e aos finais de semana das 18h de sexta-feira as 8h de segunda-feira. As 

convocações aos finais de semana se davam numa média de 2 sábados e um 
domingo por mês, quando trabalhava de 5 a 6 horas em cada um deles.

92
 

 

 

Através desta documentação processual, é possível perceber que de um modo ou de 

outro, os bancários do BESC possuíam a consciência de que suas jornadas de trabalho eram 

ilegais tanto na sua quantidade, quanto no registro e, sobretudo, no pagamento. Compreendia-

se, desta forma, que estas não cumpriam as normas dos Acordos Coletivos de Trabalho 

firmados entre seus sindicatos representantes e seu empregador, como fez Hugo Laerte 

Treviso. 
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O Autor laborava de Segunda a Sexta-feira das 08:30 as 12:30 horas e das 14:00 as 

20:30 horas. Entretanto, a Reclamada não pagava as horas extras prestadas além da 

6º, conforme determina o direito e as cláusulas dos Acordos Coletivos de Trabalho 

ora anexos.
93

 

 

Estes bancários foram levados a compactuar com a precarização de seus direitos de 

jornada de trabalho, muito provavelmente devido à perspectiva de crescimento financeiro, 

seja através da realização de horas extras ou da utilização destas para demonstrar serviço para 

uma eventual promoção. Naturalmente, como infelizmente podemos perceber, esta é uma das 

recorrentes demandas trabalhistas brasileiras, mas não é comum que empregados ajuízem 

ações trabalhistas contra seus empregadores no decorrer de um contrato vigente. Isto ocorre 

pois como sabemos, é uma prática que pode resultar em retaliações por parte dos 

empregadores contra aqueles empregados que os contestam na Justiça, seja através da 

demissão quando a estabilidade não os salvaguarda, seja por serem preteridos na sua evolução 

de carreira. 

Alvir Rodolfo D´Avila experienciou a revanche de seu empregador, quando viu após 

anos de continuidade, sua jornada de trabalho arbitrariamente reduzida, para a realização de 

seis horas diárias, embora ainda assim prestasse algumas horas extras. Isso foi realizado como 

forma de reação contra trabalhadores que ingressavam na Justiça por demandas de reajustes 

nos pagamentos, como relata: 

 

Atitude, à época, considerada de caráter revanchista, opressora e coatora, de vez que 

tomada exclusivamente para aqueles empregados que tinham reclamatória 

trabalhista, caso do reclamante. [...] Sendo que para aqueles que desistiram de suas 

reclamatórias, o Banco, de imediato, retornou a cada um, o cumprimento da jornada 

suplementar que até então realizavam [...].
94

 

 

Assim, pode-se observar que na visão dos bancos, as horas extras podem ser vistas 

como joguetes, beneficiais à sua produtividade, pois são pagas de forma precarizada em 

relação ao definido pela lei trabalhista. Podem ser entendidas também como ferramentas de 

pressão para a disciplina de seus funcionários, tendo em vista que, mesmo que precarizadas, 

as horas extras trabalhadas representam um acréscimo financeiro interessante a seus salários.  

O bancário Alvir foi à Justiça e obteve um acordo que obrigava o banco a garantir-

lhe a sétima e oitava horas pré-contratadas desde sua efetivação. No entanto, o BESC ignorou 

tal decisão, deixando de corrigir a redução de sua jornada no registro de presença, que ainda 
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assim não correspondeu à realidade. Evidencia-se uma disputa de interpretações, que de um 

lado, Alvir acreditava na garantia de seu direito através de decisão judicial, com a esperança 

que mesmo não sendo esta corretamente registrada, seria futuramente retificada e feita à 

justiça. E por outro lado, o banco, argumentava que a jornada seria reduzida para seis horas, já 

que o acordo se referia a prestação de horas extras quando necessárias, porém não julgando 

necessárias no momento as atividades realizadas por Alvir. 

Conforme a socióloga Liliana Seginini
95

, é perceptível que, os trabalhadores 

bancários se mantinham em seus de trabalhos, apenas observando sem grandes reações suas 

jornadas de trabalho gradativamente aumentadas, e em alguns casos sem o recebimento da 

devida remuneração, pelo receio de colocarem seus empregos em risco, ou prejudicarem suas 

experiências de trabalho através da realização de tais demandas. Estes estavam preferindo, em 

muitos casos, se adequar e se acostumar à situação, ao invés de arcar com as consequências de 

reagir de forma desorganizada e combater as injustiças. 

No que se refere ao pagamento regular e em conformidade com a lei das horas extras 

de trabalho prestadas no passado, que os trabalhadores e trabalhadoras requisitaram à Justiça 

do Trabalho contra o BESC, este contestou as alegações realizadas por seus funcionários 

afirmando ser ilegítimas, pois não constavam nas Folhas Individuais de Presença. Por sua vez, 

os autores e autoras das ações trabalhistas contestaram que esses eram justamente os 

documentos forjados pelo BESC, para falsificar suas presenças no trabalho, conforme seu 

desejo, e que claramente não poderiam ser considerados legítimos perante a Justiça. Com o 

tempo, e ao longo das análises e discussões de diversas instâncias da Justiça trabalhista, 

concluiu-se que, pelo banco não ser capaz de confirmar o real horário de trabalho prestado, e 

pela lei, o empregador seria o último responsável pela salvaguarda de tais registros, restava 

apenas a conclusão de que todas as declarações e evidências apresentadas pelos trabalhadores 

e trabalhadoras eram legítimas e referentes à realidade, e portanto, deveriam ser pagas 

conforme a lei de forma retroativa. 

 

1.2 - OS BANCÁRIOS E SEU SINDICATO NA BUSCA PELA MANUTENÇÃO DE SEUS 

DIREITOS ACORDADOS 

 

A categoria dos bancários como um todo experimenta um aumento significativo na 

quantidade de funcionários comissionados, ou seja, aqueles que realizam jornadas de trabalho 

maiores que oito horas diárias, mas em contrapartida, recebem uma gratificação. No ano de 
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1996 menos de 20% dos bancários estariam sendo remunerados exclusivamente por seus 

salários normativos, tornando-se tendência no setor bancário brasileiro a composição das 

remunerações com benefícios fixos atrelamentos a benefícios variáveis, dependentes da 

produtividade do empregado ou da rentabilidade da empresa
96

. Conforme José Carlos da 

Silva
97

, estas remunerações variáveis, em forma de prêmios, abonos ou gratificações, são 

modos do banco de cooptar seus funcionários a sua ideologia de trabalho através do aparente 

benefício de ter sua remuneração vinculada à obtenção de metas de seu bom desempenho. 

Esta estratégia patronal tem como objetivo final o aumento da produtividade, mas são 

propagados como a participação, a qualidade e competitividade, esta última sem que os 

trabalhadores percebam, em muitos casos, e destinada tanto em relação ao ambiente externo 

da instituição quanto em relação aos colegas de equipe. 

Em muitos casos, tais benefícios de produtividade não estão vinculados aos salários-

base, portanto, são extremamente benéficos para os bancos, pois possibilitam uma maior 

oportunidade de exploração do trabalho, em troca de uma remuneração que é dependente da 

própria vontade do empregado e de seu compromisso com os interesses do banco. Enquanto a 

redução dos ajustes salariais, pode ser argumentada como a sua compensação nos benefícios 

oferecidos por produtividade, por oferecerem muito pouco como garantia para a renda de 

trabalhadores e trabalhadoras. De acordo com José Carlos da Silva
98

, observa-se que estas 

formas de organização do trabalho causam dinâmicas completamente novas na relação entre 

trabalhadores e a produtividade do capital, pois incitam colegas de ofício, a pressionarem, 

disciplinarem e controlarem o trabalho dos membros de sua própria equipe, com a pretensão 

de que atinjam as metas, já que estas não são mais individuais como na produção fordista, 

mas sim coletivas, no objetivo de causar um envolvimento estimulado. 

Todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras do BESC que possuíram, em algum 

momento de sua contratualidade, cargos de gerência ou de chefia, foram à Justiça do Trabalho 

para requerer o correto pagamento dos benefícios aos quais tiveram direito, devido à execução 

de atividades que necessitava de dedicação, responsabilidade e compromisso com a 

produtividade. Em 1983, o BESC havia pactuado uma proposta legitimada pelos Acordos 

Coletivos de Trabalho, que se sucederam como substituição para a Gratificação de Função 

referente a 55% do salário do cargo de comando corrigido, que era pago de forma semestral, 
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por uma complementação mensal ao salário de 20%, denominada de Acordo Compensatório 

Especial. Como afirma o bancário Eugênio Souza Neto: 

 

Em 1983 o reclamado trocou a gratificação semestral que sempre pagou, por um 

complemento salarial que deveria corresponder a 20% do salário (acordo anexo). No 

entanto, hoje, esse complemento que é denominado Aumento Compensatório 

Especial (código do holerit nº 205) está muito aquém disso, não tendo sido 
incorporado ao salário, como fora acordado.

99
  

 

O sindicato dos bancários pactuou o acordo de substituição das gratificações com o 

BESC, pois este parecia ter a intenção de apenas transferir a forma como o benefício era pago, 

mas não o reduzindo de nenhuma maneira, mantendo a correspondência que existia 

previamente com os estímulos vinculados à produtividade e lucratividade do banco. No 

entanto, o que demonstram os processos trabalhistas nos quais os trabalhadores e 

trabalhadoras que analisamos contam suas experiências, é que o banco não realizou de forma 

adequada o pagamento e o ajuste deste benefício, causando sua defasagem rapidamente em 

relação ao valor da economia nacional, que em alguns períodos variava de modo diário. É este 

pagamento inferior ao devido que expõe o bancário Dorival Mercúrio Colli: 

 

Todavia, como comprovam os demonstrativos salariais, o reclamado não cumpriu 

para com o reclamante, relativamente ao pagamento dos valores a título de Função 

Gratificada, com os percentuais convencionados pela categoria, pagando a mesma 

em percentuais muito inferiores aos determinados nas mencionadas 
Convenções/Acordos.

100
 

 

Da mesma forma que muitos outros pagamentos referentes a uma miríade de outros 

benefícios de direito dos bancários devido a sua função, atividade ou modo de realizá-la, estes 

foram contestados como pagos de forma incorreta e inferior. O BESC, em todos os casos, 

buscou alegar o correto cálculo, não contestando seu direito, mas sim a quantidade do valor 

que deveria ser pago. Porém, a maioria destes pedidos nas ações dos trabalhadores aos quais 

analisamos, foram eventualmente considerados válidos, sendo exigida por parte do BESC a 

correção do seu pagamento e de todos os reflexos vinculados a ele na vida trabalhista de 

forma retroativa. 
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Através dos registros e alegações dos valores em relação aos salários dos 

empregados do BESC presentes nas reclamatórias trabalhistas analisadas
101

, podemos 

observar que as variações dos salários dos bancários dos mais diversos cargos, eram desde 

aproximadamente o dobro do salário-mínimo até salários que chegavam aproximadamente a 

ser sete vezes superior a este, já que entre os analisados existiam diversos cargos do alto 

escalão da gerência e chefia do banco. Na verdade, pode-se dizer que, a discrepância entre o 

salário dos bancários analisados e do salário-mínimo, possui mais relação com a baixíssima 

remuneração proporcionada como direito básico dos trabalhadores do Brasil, que em alguns 

períodos tiveram valores menores do que cem numerários da moeda corrente. É importante 

considerar, que neste caso, tratamos de funcionários e funcionárias de uma entidade pública, 

trabalhando em setores que já experienciaram o prestígio social e possuíram alto grau de 

mobilização sindical. Desta forma, não se espera que a precarização e flexibilização de seus 

direitos básicos fosse tão acentuada quanto em setores menos qualificados e organizados do 

mercado de trabalho, que em alguns casos, ocorre justamente pela maior capacidade de 

pressão para impedir a realização tão intensa de tais práticas. 

Podemos observar, esta dialética entre tentativas de precarização e flexibilização de 

direitos e da contestação organizada de tais medidas, tanto através da pressão social coletiva 

quanto pela ação de suas representações de classe, a partir dos processos trabalhistas 

ajuizados na Justiça do Trabalho pelo Sindicato dos Bancários de Florianópolis. Ambas 

reclamatórias, de número 0725 do ano de 1990, bem como a de número 938 do ano de 2000, 

contestam o descumprimento pelo BESC dos Acordos Coletivos de Trabalho, realizados nos 

anos anteriores, sobretudo, no tocante ao reajuste correto dos salários e dos benefícios 

relacionados a este e a jornada de trabalho. 

Na reclamatória trabalhista de número 0725 de 1990, o Sindicato dos Bancários de 

Florianópolis representando os direitos dos trabalhadores do BESC, afirma que este banco 

descumpriu o Acordo Coletivo de Trabalho firmado pela entidade sindical, pelo banco, por 

entidades patronais e outros bancos brasileiros, bem como a Federação Nacional dos Bancos, 

vigente entre setembro de 1989 e agosto do ano seguinte. O BESC não realizara os ajustes 

pactuados neste acordo de forma satisfatória, pagando Cr$ 119,15, quando deveria ter pagado 

respectivamente: Cr$ 219,61; Cr$ 318; Cr$ 343,03 em abril, maio e junho de 1990. Os 
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trabalhadores deveriam ter seus salários reajustados com referência ao IPC (Índice de Preços 

ao Consumidor) relativo ao primeiro dia de setembro de 1988, ao último dia de agosto do ano 

seguinte, juntamente com a variação de 57% de resíduos inflacionários referente à 

discrepância do cálculo realizado. São ajustes decorrentes dos benefícios vinculados de 

alguma forma aos salários, o adicional de produtividade de 8%; o adicional por tempo de 

serviço devido, NCz$ 30 adicionado ao salário mensal por cada ano de trabalho concluído na 

empresa; a Gratificação de Função anteriormente mencionada no valor de 55% pelo 

desempenho de atividades de comando e liderança; a Gratificação por quebra de caixa aos 

caixas, funcionários da tesouraria e chefes de caixa, no valor de NCz$ 479,29 e um sexto do 

valor base do salário dos empregos por quebra de caixa; o direito a participação dos lucros; o 

auxílio-alimentação
102

; o auxilio creche;
103

; assim como seus reflexos correspondentes nas 

horas extras realizadas, todas além da sexta hora de trabalho diário, com adicional de 50% 

como pactuado nos Acordos Coletivos de Trabalho nos quais o BESC foi participante
104

. 

Por sua vez, o BESC iniciou sua participação no processo por contestar a 

legitimidade do direito do sindicato como representante de classe, possuindo o direito de 

também representar judicialmente o interesse de suas categorias de base. Posteriormente, 

contestou a necessidade do pagamento dos salários reajustados conforme o IPC acordado, 

editada pela Medida Provisória nº 154 de 15 de março de 1990, posteriormente transformada 

em lei de nº 8030 de 12 de abril de 1990, que instituiu uma nova sistemática para o ajuste dos 

preços e salários. Seu primeiro artigo afirma: 

 

Art. 1º: Ficam vedados, por tempo indeterminado, a partir da data de publicação da 

Medida Provisória n° 154, de 15 de março de 1990, quaisquer reajustes de preços de 

mercadorias e serviços em geral, sem a prévia autorização em portaria do Ministro 

da Economia, Fazenda e Planejamento. 

 

O BESC argumenta que na cláusula referente a esse acordo existia o trecho 

afirmando que os salários seriam automaticamente reajustados conforme o IPC, “enquanto 

durar a política salarial vigente”, afirmando que tal trecho deslegitimaria qualquer pretensão 

de ajuste, mesmo em uma economia que variava em bases diárias e que novos planos 

econômicos eram expedidos recorrentemente. Por mais que a primeira instância da Justiça do 

Trabalho tenha reconhecido o direito do sindicato de atuar juridicamente em prol de seus 
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empregadores, contestando as afirmações do BESC e decidindo que o artigo 8º da 

Constituição Federal em seu inciso III, este é suficientemente claro ao afirmar que “ao 

sindicato cabe à defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Ao analisar as questões referentes às 

correções das verbas salariais a partir do IPC decidiu por considerá-las improcedentes, 

afirmando que: 

 

[...] Sobrevieram mudanças drásticas nos critérios de reajustes de preços e salários 

com o denominado “Plano Brasil Novo”, eliminando o IPC como parâmetro de 

reajuste, pretendendo o Poder Executivo Federal que todos os preços ficassem 

“congelados”, nos patamares de 16.03.90, data da edição da Medida Provisória n. 
154.

105
 

 

O Ministério Público do Trabalho, em seu parecer, afirma que os Acordos Coletivos 

de Trabalho são atos jurídicos perfeitos em si mesmo, garantidos pela Constituição Federal, 

que consolidam os direitos por ele pactuados. Afirmou também, que o BESC não tomou 

qualquer ato para corrigir ou apontar a impossibilidade do cumprimento dos direitos firmados 

bilateralmente pelas partes, utilizando-se de uma simples lei para buscar se evadir de suas 

obrigações legais previas
106

. A partir disso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

decidiu reformular parcialmente a decisão da Junta de Conciliação e Julgamento, afirmando 

que o BESC deveria ajustar o pagamento de algumas verbas requeridas. 

Anos depois, estando vigente já na data de proposição da reclamatória trabalhista de 

número 938 de 2000, a Lei nº 8984 de 1995, que definitivamente consolidava o direito por 

parte dos sindicatos de ingressar na Justiça do Trabalho com o objetivo de defender o direito 

de seus representados, independente destes terem sido requisitados diretamente. Este fato, no 

entanto, não impediu de o BESC contestar novamente, nesta ação, os direitos do Sindicato 

dos Bancários de Florianópolis, como agora estipulados: 

 

Art. 1 – Compete a Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios que tenham 

origem no cumprimento de Convenções Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos 

de Trabalho, mesmo quando ocorram entre sindicatos ou entre sindicato de 
trabalhadores e empregador.

107
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O sindicato afirma que em 23 de novembro de 1999, pactuou este Acordo Coletivo 

de Trabalho com o BESC, que tinha como objetivo estabelecer o reajuste de 5,5% aos salários 

de seus funcionários. Assim como afirma em ofício o presidente da instituição Victor 

Fontana: 

 

Clausula Primeira – Reajuste Salarial 

Reajuste de 5,5% (cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento), a partir de 1ª de 

setembro de 1999, sobre os salários e demais verbas de natureza salarial praticadas 

no mês de agosto/99, em cada banco, sendo compensáveis todas as antecipações 

concedidas no período de setembro/98 a agosto/99, exceto os aumentos reais e os 

decorrentes de promoção, transferência, equiparação salarial e término de 
aprendizagem. Este percentual abrange o período de 1.09.98 a 31.08.99.

108
 

 

O banco cumpriu o acordo, pagando os valores pactuados devidos aos meses de 

setembro a novembro do ano de 1999, porém, voltou atrás e não cumpriu com o acordado 

para o mês de dezembro em diante, assim como no décimo terceiro salário. O Sindicato dos 

Bancários de Florianópolis compreendeu tal ato não como uma decorrência da falta de 

recursos para fazê-lo, mas sim como uma atitude evasiva, de quem não possuía outro recurso 

à disposição, já que não possuía a capacidade de influenciar na situação maior que se sucedia. 

Como percebem a partir do comunicado do BESC ao sindicato: 

 

[...] O Banco Central, tomando conhecimento, não aceitou a decisão desta Diretoria, 

baseado no que reza o Termo de Compromisso de Gestão, determinando 

providencias no sentido de sustar a concessão do reajuste, comprometendo-se, 

todavia, a uma posição definitiva. 

Face o exposto e reportando-me ao expediente PRESI-SEGER 602/99, de 23 de 

novembro último, a Diretoria do Banco, diante das circunstancias em que se 

encontra o Sistema Financeiro BESC, em vias de ser federalizado e com a finalidade 

de não agravar não só o seu relacionamento com o Banco Central, mas 

especialmente da própria instituição, decidiu determinar a revogação daquela 

decisão até que haja, por parte daquela Autarquia, uma decisão final [...]
109

 

 

O BESC, na data de 24 de agosto de 1999, em meio de um longo processo de 

interações com o Governo Federal, que buscavam seu saneamento e reestruturação, firmou 

com o Banco Central do Brasil o pacto de Termo de Compromisso de Gestão. A partir desta 

data, se comprometia a não assumir qualquer obrigação que aumentasse de forma real as 

despesas da instituição. Como explica o banco em seu comunicado interno: 
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Como é de conhecimento público o Banco do Estado de Santa Catarina, empresa de 

economia mista que tem como controlador o Estado de Santa Catarina, passa por 

processo de federalização para posterior privatização. 

Em data de 24 de agosto de 1999, firmou com o Banco Central do Brasil, Termo de 

Compromisso de gestão, onde e comprometeu-se a não serem “assumidos ou 

pactuados passivos, a partir da data da assinatura deste Compromisso de Gestão, que 

impliquem aumento real de obrigações e de despesas. [...] 

A impossibilidade material de prosseguir no pagamento do aumento concedido – 

prejuízo real – e, buscando preservar a continuidade da instituição, viu-se o BESC 

obrigado a suspender, momentaneamente, o referido aumento, na tentativa de 

adequar-se nos termos do contrato que ensejou o seu ingresso no Programa de 

Reestruturação e Organização do Sistema Financeiro Estadual – PROES, já que a 

situação negativa e o seu agravamento trazido com o aumento conferido aos 

empregados em estabelecimentos bancários, poderia levar ao encerramento de suas 
atividades. [...]

110
 

 

A instituição financeira argumentou que foi forçada a conceder acordo de reajustes 

salariais para os bancários, através de Acordo Coletivo de Trabalho, pois temia a reação de 

seus funcionários e do sindicato que os representava, uma greve ao longo de todo o Estado de 

Santa Catarina teria um preço político muito alto para a instituição. Como demonstra em seu 

comunicado: 

 

Destaca-se que, a Diretoria Executiva do Réu procedeu o reajuste, dentre outros 

motivos, tendo em vista 

a) O estado de tensão vivido pelos empregados do Reclamado, a partir da inspeção 

realizada pelo BACEN que culminou com a deflagração do processo de 

federalização. 

b) A possibilidade dos prejuízos financeiros advindos com a paralisação e 

fechamento das agências, em decorrência dos compromissos existentes naqueles 

dias, com o pagamento em todo estado de Santa Catarina dos funcionários públicos 

e o recolhimento dos impostos das administrações federais, estaduais e municipais. 

c) O trabalho realizado nas agências pelos dirigentes sindicais e das publicações 

distribuídas em todo o Estado pelo Sindicato dos Bancários, com assembleia 

designada para decretar a paralisação das atividades a partir da zero hora do dia 

24.11.99, cujas sanções e responsabilidades recairiam sobre os administradores do 

Reclamado.
111

 

 

O BESC buscou argumentar sua incapacidade de cumprir com as obrigações 

estabelecidas bilateralmente. O Sindicato dos Bancários de Florianópolis, por sua vez, alegou 

que os balanços financeiros apresentados pelo BESC eram falsos e manipulados, que foi 

assunto discutido publicamente, visto como má fé, por diversos jornais do estado.  O 

Sindicato expressou a dúvida sobre a real impossibilidade de realizar o reajuste por questões 

financeiras por parte do banco, indicando que este reajuste havia sido intencionalmente 

postergado, na tentativa de evitar que aumentassem os custos do Programa de Demissão 
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Incentivada, o qual viria a ser realizado pelo banco. Através do PDI, os funcionários que não 

eram mais considerados vantajosos para o banco foram demitidos, e por meio do pagamento 

de indenização, pretendia-se sustar todos os direitos trabalhistas devidos, ao longo da carreira 

institucional de seus trabalhadores. É o que afirma o representante do Sindicato dos Bancários 

de Florianópolis, em seu depoimento na Justiça do Trabalho: 

 

O documento de fls 207/212 não elidem os pedidos formulados, mas tão somente 

revelam até em que ponto a subserviência da administração do BESC para com o 

Banco Central chegou. Mais especificamente no documento de fl. 211, colhe-se o 

dado de que a supressão do reajuste salarial teve por objetivo também o de não 

onerar o provável programa de desligamento voluntário. O balanço financeiro de fls. 

213/216 e também aquele juntado no dia de hoje, é impugnado e é objeto de notória 

controvérsia e denúncias que estampam os jornais do Estado praticamente todos os 

dias, em face dos evidentes indícios de manipulação de dados. De qualquer modo, o 

conteúdo dos mesmos, bem como a relação mantida ente o BESC e o BC não podem 

comprometer a observância do princípio constitucional da irredutibilidade salarial, 

ao qual ambos também estão obrigados a cumprir.
112

 

 

Ao observar tais questões, o juízo de primeiro grau da Justiça do Trabalho decidiu 

pela procedência parcial dos pedidos feitos pelo Sindicato, determinando a aplicação do 

reajuste salarial. Sobre o contexto, se compreendeu que a decisão tomada pelo banco sobre 

este assunto, era guiado principalmente pelos acordos políticos realizados entre as diferentes 

esferas do poder executivo, focando-se, sobretudo, na renegociação das dívidas do estado de 

Santa Catarina, em troca da privatização e incorporação pelo Banco do Brasil, do BESC. No 

entanto, o juiz trabalhista argumenta, que os interesses políticos do banco e das entidades que 

o controlam, não poderiam ficar acima dos direitos trabalhistas e sociais assegurados na 

Constituição e nas leis comuns, pois na época da mudança de decisão do banco, o salário já se 

encontrava legalmente incorporado, não sendo legal a redução desta remuneração, a não ser 

que pactuada de forma bilateral. Como afirma o juiz em sua decisão: 

 

Tal postura mostra a total subserviência do Sistema Financeiro BESC ao Governo 

Federal, naturalmente reflexos das negociatas realizadas pelo Executivo Estadual 

com o Federal a fim de perdoar dívidas em troca de privatização. Não almejo 

adentrar nos bastidores da política, contudo os atos praticados pelo requerido 

seguindo as negociações políticas feriram dispositivos constitucionais e 

convencionais entre as partes. [...] 

Ora, as Entidades sindicais representativas das categorias econômica e profissional 

celebraram convenções coletivas de trabalho estabelecendo o reajuste de 5,5% a 

partir de agosto-99, sendo a primeiro momento concedido o reajuste e após cassado, 

infringindo o princípio da irredutibilidade salarial, haja vista que o reajuste 

convencionado já havia incorporado aos contratos de trabalho dos trabalhadores 

abrangidos pelo instrumento normativo. Por outro lado, o banco/requerido não pode 
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pautar sua linha de atuação objetivando agradar o Banco Central, mas sim 

respeitando e observando estritamente a lei e os princípios norteadores da 

Administração Pública, haja vista integrar a Administração Indireta do Estado de 

Santa Catarina.
113

 

 

No capítulo seguinte, observaremos de forma mais detalhada o processo de tentativa 

de privatização do BESC, bem como, o desenvolvimento das políticas de desestatização e 

privatizações por parte do Governo Federal, no intuito constante de gerar estabilidade 

econômica para o país. Observaremos o modo que os trabalhadores e trabalhadoras desta 

instituição experienciaram este processo, e como viram o ambiente de trabalho ao qual 

estavam acostumados, transformar-se diante de seus olhos, inidentificável, e em alguns casos 

até mesmo insuportáveis. De que forma viveram esses trabalhadores, a sensação de observar o 

fim de suas longas carreiras se aproximando, a postura de seu empregador gradualmente se 

modificando, como se desejasse expulsá-los, e como se não houvesse mais lugares para eles, 

nesta nascente reestruração produtiva. 

Analisaremos também suas insatisfações à cerca dos Programas de Demissão 

Incentivada utilizados para demitir-lhes de forma prática, rápida e fácil para o banco, sendo 

uma das peças chave deste longo processo de flexibilização e precarização de direitos, com a 

justificativa de saneamento financeiro das estruturas do banco. 
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CAPÍTULO 2: PLANOS DE DEMISSÃO INCENTIVADA E RECISÕES INDIRETAS: 

TRABALHADORES DO BESC EM BUSCA DE UMA RECISÃO CONTRATUAL DE 

TRABALHO FAVORÁVEL 

 
Induzida pela realidade voraz vivenciada no cotidiano do ambiente de 

trabalho, a autora, indubitavelmente, foi mais uma vítima do 

malfadado processo de privatização implementado pelo Governo 

Federal.
114

  

 

Neste capítulo, analisaremos os processos trabalhistas movidos na Justiça do 

Trabalho por bancários do BESC com relação aos Programas de Demissão Incentivada (PDI), 

realizado por seu empregador. Alguns destes contestam que por meio de tais programas 

teriam perdido parte de seus direitos rescisórios e remanescentes do contrato de trabalho, pois 

não puderam ter acesso as assistências sindicais necessárias para compreendê-los. Outros, 

contestam na Justiça seus descontentamentos com o ambiente de trabalho e o descumprimento 

das normas pactuadas pelo banco com o sindicato, que os representavam como empregados 

nos Acordos Coletivos de Trabalho. Devido a estas situações, os trabalhadores requisitaram 

seu direito a rescisão contratual, por conta das ações do empregador. 

Algumas dessas causas foram os próprios ardis realizados pelo banco os quais 

acusam estes trabalhadores e trabalhadoras do BESC, de terem seus pedidos de adesão aos 

PDIs negados pelo banco. Pois, acreditavam estes trabalhadores que haveriam sido forçados 

para outras formas de rescisão menos vantajosas, por considerarem estes e estas que estavam 

prestes a aposentadoria por tempo de serviço, ou a por invalidez, e até mesmo as demissões 

por justa causa, através dos Comitês Disciplinares, todas menos custosas financeiramente ao 

banco. 

Os PDIs foram acordos propostos pela instituição que os empregava, tendo como 

pretenso objetivo, propor uma remuneração financeira que compensasse os direitos devidos 

aos bancários por seus anos de trabalho prestados, bem como os direitos de rescisão de seus 

contratos semelhantes as demissões, sem justa causa ou unilateral do empregador. Nestas, as 

garantias aos trabalhadores são maiores, justamente pela rescisão de contrato de trabalho 

inesperada. Em contrapartida, o BESC lhes requisitava que abdicassem de sua estabilidade 

regimental, garantida nas normas pactuadas nos Acordos Coletivos de Trabalho de suas 

categorias, para que assim o banco pudesse demitir-lhes. 

Estes programas fizeram parte das medidas reestruturantes, tanto da produtividade 

quanto da própria estrutura em si, incentivadas pelas políticas de desestatização e privatização 
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de diversas empresas públicas. Os bancos públicos estaduais de todo o país, foram o foco de 

tais políticas, sobretudo nos últimos anos da década de 1990. É no contexto das políticas 

econômicas ocorridas ao longo das experiências de trabalho, que buscaremos compreender as 

questões que levaram bancários e bancárias a requisitar seus pedidos de adesão aos PDIs ou as 

rescisões indiretas. 

Como apontado pelo sociólogo Giovanni Alves
115

, o Governo Federal, frente ao 

contexto de instabilidade econômica dos anos iniciais da Nova República, propôs como 

solução a adoção gradual de políticas econômicas do escopo neoliberal, através da 

implementação de novos planos econômicos e da reformulação da estruturado do Estado. 

Dentre estas, pode-se citar a abertura comercial e a desregulamentação do sistema financeiro e 

comercial, a atração de capitais privados a partir da privatização de empresas estatais e a 

elaboração de reformas tributárias, previdenciárias e do serviço público. Foram criados pelo 

governo José Sarney os planos Cruzados I e II
116

 e o Plano Verão
117

, como planos de 

estabilização monetária, que, no entanto, não obtiveram sucesso na resolução destes 

problemas socioeconômicos. Neste contexto, as elites políticas identificaram o esgotamento 

do modelo nacional-desenvolvimentista de proporcionar lucros aos capitais brasileiros, 

desejando vincular-se ao capital internacional
118

. 

Os Planos Cruzados transformaram as formas de operar do mercado financeiro 

nacional, pois tal política tornou mais difícil a possibilidade de lucro com os spreads 

bancários, ou seja, a diferença entre os juros que os bancos cobram ao emprestar e a taxa que 

eles mesmos pagam ao captar o dinheiro, nisso estão inclusas as margens de risco dos 

empréstimos e os lucros com eles obtidos. Anteriormente ao processo de abertura comercial, 

as instituições bancárias possuíam fontes de renda garantidas, ao jogar com a variação da 

economia e da inflação, sobretudo com a diferença entre a taxa de juros cobrada no 

empréstimo de fundos e a paga pelos depositantes, fazendo com que a própria natureza da 

venda de serviços bancários não se tornasse tão crucial. Esta mudança contribuiu ainda mais 
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para abalar a frágil estrutura financeira na qual algumas instituições públicas estaduais se 

encontravam. Tornou-se necessário que estas instituições operassem no mercado de venda de 

serviços bancários, como consultorias de investimentos e outros serviços voltados aos clientes 

de maior potencial financeiro, a fim de obter mais fundos de lucros para a instituição, já que a 

própria instabilidade econômica não era favorável o suficiente
119

. 

Com as instabilidades e dificuldades de adequação do setor a estas drásticas 

mudanças que ocorreram, o Banco Central, em 1987, decidiu adotar uma política 

intervencionista para reformular o sistema e desfazer-se das partes com más operações, 

através do Regime de Administração Especial Temporária (RAET), regido pelo Decreto-Lei 

nº 2321 de 25 de fevereiro do mesmo ano. Este possibilitava a substituição dos gestores 

responsáveis pelos bancos estaduais por comitês de diretores apontados com plenos poderes 

de atuação. Assim que a intervenção nos bancos estaduais entrou em prática, o BESC, o 

Banco do Estado do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, do Ceará e do Maranhão passaram a 

sofrer intervenções por decisão do Presidente da República José Sarmey, para que o ministro 

da fazenda Dilson Funaro pudesse verificar se nestas instituições havia registros de transações 

irregulares. Esta medida foi recebido pelo então governador do estado de Santa Catarina, 

Pedro Ivo Campos (PMDB – 1987-1990), de forma positiva, visto acreditar que a 

investigação em tais instituições comprovaria denúncias realizadas contra um de seus 

principais adversários de eleição Esperidião Amin (PDS), governador anterior do estado, de 

que com seu consentimento haveria sido realizados empréstimos contra as recomendações do 

BESC para mais de trinta empresas, algumas delas já inadimplentes em empréstimos 

anteriores com o banco, gerando aos cofres públicos um significativo prejuízo
120

. 

Esperidião Amin, por sua vez, interpretou criticamente a intervenção. Denunciou esta 

como uma forma do presidente Sarney de prejudicar a imagem dos governadores de oposição, 

já que conforme sua opinião, o Banco Estadual do Pará, que se encontrava em condição 

financeira muito mais severa, não havia sido incluso nos processos de intervenção do Banco 

Central. Amin defendeu-se através da argumentação de que em sua gestão o BESC já havia se 

comprometido com o Banco Central de realizar o Programa de Reestruturação Financeira 

(Proref), com metas de fechamento de agências pouco lucrativas para o setor de serviços 

bancários. A redução do corpo de funcionários, bem como a recuperação dos empréstimos 

realizados, no entanto, omitia o não atendimento das metas deste programa, e o não 

pagamento da multa realizada ao Banco Central. 
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Para o ex-governador, a instabilidade da dívida estadual era devida, principalmente 

pelas políticas de altas taxas de juros aplicadas pelo Governo Federal após o Plano Cruzado, 

que ficavam entre as faixas de 25% a 50% ao ano. Na opinião do então interventor e 

presidente do BESC, João Paulo Ballstaed, a única forma de evitar a liquidação extrajudicial 

do banco por suas dívidas, seria a rolagem da dívida do Estado, autorizada pela assembleia em 

21 de dezembro de 1987. Esta assembleia foi feita, após reunião dos deputados com o 

interventor Ballstaed, com o superintendente do Banco do Brasil, Hermes Jacobsen, e o 

diretor do comitê da dívida pública Paulo Prísco Paraiso
121

. Ao mesmo tempo, era 

comemorada por trabalhadores e trabalhadoras do BESC, conjuntamente com outros setores 

da sociedade, a aprovação da aplicação de concursos públicos para a contratação de novos 

funcionários do BESC, e garantia do direito a estabilidade para os trabalhadores da instituição 

com mais de dois anos de trabalho Para Irio Zilio, líder do PMDB e do governo na 

assembleia, a estabilidade seria vetada pelo governo Pedro Ivo, como havia sido informado à 

mídia
122

, e que em sua opinião, apenas uma política de saneamento por parte do Banco 

Central e de demissões por parte do BESC, restabeleceria sua saúde financeira. 

A comissão de auditoria da dívida pública avaliou que no BESC existiam custos 

fixos de operação advindos do excesso de funcionários, alguns deles nos períodos anteriores a 

necessidade de concursos contratados em períodos eleitorais. Criticava também o que 

consideravam ser regalias para o setor bancário, fatos simples como a reposição salarial 

conforme a desvalorização da inflação, a autorização de reenquadramentos de funcionários na 

estrutura interna, bônus por antiguidade, e, sobretudo, a garantia de estabilidade no emprego, 

luta histórica conquistada pelos trabalhadores e trabalhadoras do Estado. 

Durante o processo de intervenção federal no BESC a instituição passou por diversas 

modificações nas suas práticas de funcionamento, como por exemplo, a substituição dos 

critérios políticos para a autorização de empréstimo por critérios supostamente puramente 

técnicos, decididos pelo Comitê de Crédito; a proibição de pagamentos sem o deposito 

correspondente no Tesouro Estadual; a transferência de parte das ações da dívida do BESC 

para o Banco do Brasil, não havendo novas contratações, durante os anos de 1987 a 1990. 

Neste mesmo período, 15 mil empregados foram demitidos através da realização de 

Programas de Demissão Incentivada, bem como a diminuição do número de diretores, de 32 

para 6
123
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Mesmo com todas as intervenções que estavam sendo realizadas, o Governo Federal 

não abandonou as intenções de privatizar a instituição. O governo do estado, através da 

opinião do secretário da fazenda Paulo Afonso Vieira, defendia a divisão acionária tripartite 

do controle do banco, um terço para o estado, um terço para o fundo de pensão dos 

funcionários do BESC, o FUSESC, e um terço para ser aberto na bolsa de valores. Para os 

membros do Conselho Monetário Nacional, como um dos diretores do Banco Central Wadico 

Bucchi, parecia acertada a recomendação do Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), de realizar como forma de reestruturação do sistema financeiro 

brasileiro a venda dos bancos estaduais para o sistema financeiro privado, inclusive ao 

mercado internacional
124

. Tal proposta também era apoiada pelo empresariado catarinense, 

representados pelo presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) Milton 

Fett e pela Federação de Associações Comerciais e Industriais (Faciesc) Udo Dehler
125

, bem 

como pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Walter Koerich, que acreditavam que 

a privatização do BESC favoreceria o desenvolvimento econômico estadual
126

. 

Vendo as ameaças ao principal banco público do estado, a resposta popular 

organizou uma reação, sendo formado em 6 de janeiro de 1989, na ALESC, o Comitê em 

Defesa do BESC. Este foi composto pelo Movimento Sindical bancário e outras categorias, de 

diversas parcelas da sociedade, como a organização de pequenos comerciantes ligados a 

Federação das Micro e Pequenas Empresas (Fampesc), tendo o apoio de diversos legisladores, 

desde a esfera municipal até a federal. Frente a esta pressão de resistência, o governo estadual 

se viu forçado a recuar em seu plano de privatização do BESC, pois observou que teriam 

dificuldades em aprovar tais medidas naquele momento
127

. 

Estas propostas de ajustes econômicos, através da implementação de privatizações, 

se seguiram em 1990, no início do mandato de Fernando Collor de Mello pelo Plano Brasil 

Novo, com a aplicação do Plano Collor I e II que buscaram liberalizar fiscal e 

financeiramente o país, o congelamento da dívida pública, o congelamento de 80% das 

operações de overnight
128

, a restrição do fluxo de dinheiro na economia e o congelamento de 

todos os valores superiores a 50 mil Cruzeiros Novos. Buscou-se minimizar as perdas pelo 

bloqueio de ativos através da adoção das políticas de reestruturação neoliberal, o que levou a 
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maior onda de demissões de bancários daquele período. Até o final do ano de 1991 haveriam 

sido encerrados cerca de 15,3% dos postos de trabalho bancário, o equivalente a mais de 126 

mil demissões de trabalhadores bancários, os quais se depararam com um cenário de grande 

desemprego no país tornando difícil sua realocação no mercado de trabalho
129

. 

Neste período, o Governo Federal criou o Imposto sobre Operações de Crédito, 

Cambio e Seguros (IOF)
130

, cobrado sobre todas as transações e operações financeiras. Assim, 

continuaram congelados os preços e salários, que eram reajustados conforme as metas 

planejadas para a inflação eram atingidas, continuou-se com os projetos de abertura e 

liberalização da economia através da progressiva derrubada de barreiras tarifárias e redução 

de alíquotas de importação. Para o sociólogo Giovanni Alves
131

, os gestores públicos 

brasileiros deste período sobre a “ditadura dos credores” optaram por uma estabilização 

econômica através de vias ortodoxas, como a elevação das taxas de juros para atrair capitais 

estrangeiros e garantir o balanço dos pagamentos e débitos da União. O que trouxe prejuízos a 

algumas cadeias produtivas brasileiras, pois estas empresas foram forçadas a reestruturar-se 

produtivamente, para terem chance de competição com as grandes corporações estrangeiras 

que entravam no mercado nacional. Conforme analisou o economista Luiz Carlos Bresser-

Pereira
132

, faltava à economia brasileira os instrumentos para resistir à competição estrangeira 

no contexto de grandes disparidades da taxa de câmbio com relação a outras moedas. 

Ainda durante o governo Collor, em 1990, foi proposto o Programa Nacional de 

Desestatização (PND) através da Medida Provisória nº 155, posteriormente tornada Lei nº 

8.031/90, vigente até 1997, pois reformulada e reeditada pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Tal programa foi a partir de então, o maior mote de reforma do Estado proposto pelo 

governo, dando início ao grande processo de privatizações que se deram durante os anos 

noventa. Estas privatizações muitas vezes acabaram se caracterizando, principalmente, pela 

transferência de capitais e estruturas produtivas para o setor privado sem necessidade alguma 

de investimento. Este setor aproveitou-se do contexto, absorvendo ao máximo todas as 

estruturas que pudessem do setor público, que era vendido a baixíssimos preços mesmo 

quando se tratando de setores considerados estratégicos. A política de desestatização e 

privatização foi continuada em partes pelo governo Itamar Franco (1992-1994), após a 
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renúncia de Collor, utilizando-se de créditos do Tesouro Nacional como moeda para a 

realização de compra por parte do setor privado, bem como a autorização de investimentos 

estrangeiros neste processo. 

Durante o governo Itamar Franco, em 27 de fevereiro de 1994, através da Medida 

Provisória nº 434, e posteriormente transformada na Lei nº 8880, foi implementada a mais 

recente transformação da moeda nacional, que como as anteriores buscava uma reforma da 

economia e uma maior estabilidade financeira através da redução das altas taxas de inflação. 

Algumas das mudanças realizadas, foi a criação da Unidade de Valor Real (UVR), o índice de 

conta e referência da moeda nacional, determinando a emissão de uma nova moeda chamada 

Real, substituindo o Cruzado Real, em que era 1 R$ correspondente a CR$ 647, em 1º de 

março do mesmo ano, equivalente o Cruzado Real a mil Cruzeiros
133

. O Real inicialmente 

possuía a paridade de um para um com Dólar
134

, plano econômico este desenvolvido por 

diversos economistas entre eles Ciro Gomes e Fernando Henrique Cardoso, então Ministro da 

Fazenda e posteriormente eleito o próximo presidente da república. 

O Plano Real, diferente de seus antecessores, teve sucesso em estabilizar a economia 

e reduzir os altíssimos índices de inflação. Entretanto, causando um choque no sistema 

financeiro nacional acostumado a garantida parte de seus lucros apenas com o processo 

inflacionário em si através do float
135

. O primeiro banco a sofrer os impactos dessa mudança 

foi o Banco Econômico, oitavo maior patrimônio líquido e décimo lugar no rol de depósitos 

nacionais, foi o primeiro banco a sofrer intervenção do Banco Central no pós-Real. O sexto 

lugar em patrimônio líquido e décimo em depósitos, o Banco Nacional também sofreu 

intervenção no mesmo ano. 

Para muitos bancos o processo de enfraquecimento já vinha desde antes da 

estabilização econômica, com o risco da inadimplência de um grande número de empréstimos 

e redução dos subsídios fornecidos pelo governo. Em diversos casos o enfraquecimento levou 

a aquisição por bancos estrangeiros, como a incorporação pelo grupo financeiro inglês HSBC 

do Bamerindus em 1997. 

Em nome do Plano Real o presidente da república Fernando Henrique Cardoso 

pressionou os governos estaduais a reduzirem suas despesas, o que levou a deterioração de 

diversos serviços básicos prestados pelo Estado. O déficit público havia dobrado em sua 

relação com o Produto Interno Bruto, advindo do endividamento de diversos governos 
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estaduais, e com isso precarizando a situação de muito de seus bancos, instituições as quais 

foram escolhidas no momento de realizar os ajustes econômicos neoliberais. A partir de então 

se observou o maior processo de privatizações da história do país incentivada pelo Banco 

Central. Uma série de novas medidas foram aplicada no objetivo de conduzir o sistema 

financeiro nacional ao modelo neoliberal. A primeira destas ações foi a Medida Provisória nº 

1179 e a Resolução nº 2208, de 3 de novembro de 1995, que implementou o Programa de 

Estimulo a Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), 

dando ao Banco Central maiores poderes de intervenção e de capitalização de recursos nas 

instituições financeiras com dificuldades, objetivando com a sua recuperação uma fusão ou 

incorporação a outras instituições bancárias, ou a desapropriação das ações destes bancos pela 

União com o objetivo de privatizá-los. Este programa foi muito criticado pelos movimentos e 

sindicatos de trabalhadores bancários visto que nele identificaram uma forma de destino ilegal 

de recursos para grandes banqueiros. 

O Proer foi seguido pelo Programa de Incentivo a Redução do Setor Público Estadual 

na Atividade Bancária (PROES), criado no ano de 1996, pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso, com o objetivo de reestruturar as finanças estaduais, solucionando os riscos de não 

liquidez e as falhas na estrutura dos bancos estaduais, preparando-os para suas subsequentes 

privatizações, na opinião da gestão federal, preferencialmente por capitais internacionais
136

. 

As autoridades financeiras nacionais forneciam linhas de crédito de 30 anos para os estados 

que aderissem ao PROES. A tomada de objetivo pelo governo federal de privatizar, se 

possível, todas as instituições financeiras estaduais, causou grande insegurança entre os 

trabalhadores bancários que já observavam seus ambientes de trabalho em processo de 

degradação a anos, sobretudo após o Comitê de Coordenação de Gerência das Instituições 

Financeiras Públicas Federais (Comif) anunciar que planejava viabilizar a privatização destas 

instituições a partir de Programas de Demissão Incentivada ou Voluntária, para permitir 

demissões em massa do setor. 

A dissolução dos sistemas financeiros estaduais, objetivou atender a uma 

recomendação dos organismos financeiros internacionais, argumentando o governo FHC à 

insolvência destas estruturas regionais para justificar a realização de tais políticas. Com este 

governo, o Programa Nacional de Desestatização obteve ainda mais vigor, com a substituição 

da Lei 8.031 pela Lei 9.491, em setembro de 1997, e a transferindo da coordenação do 

programa para o Palácio do Planalto através da Medida Provisória nº 841, criando o Conselho 
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Nacional de Desestatização (CND) ligado ao Ministério do Planejamento. A economia 

nacional, no final da década de 1990 ainda se encontrava em recessão, com um cenário de 

baixo crescimento, altas taxas de juros, escassez de crédito e aumento do déficit público, 

deixando a economia nacional em situação de maior vulnerabilidade frente ao objetivo de 

limitar o Estado apenas a atividades prioritárias. 

A partir de 1995, o BESC lançou um plano estratégico de revitalização que se 

baseava em quatro eixos de ação principais. Estavam neste plano: a capitalização de recursos 

e a ampliação de crédito, visando atender as exigências de capitalização do Comitê da 

Basiléia, o que aumentou seu capital no valor de 59,3 milhões de reais. Este incremento de 

receita seria relativo ao lançamento de novos produtos bancários, como por exemplo, seguros, 

previdência privada, títulos de capitalização e a ampliação da prestação de serviços. Entre os 

novos serviços que tiveram origem nesta época estavam a “Central de Atendimento”, na qual 

através de uma ligação telefônica os clientes poderiam verificar saldos e operações de 

investimentos 24 horas por dia, e o serviço “BESC fácil”, executado conforme o uso de um 

cartão magnético, pelos seus clientes, que lhes dava acesso a diversos serviços bancários. 

Outra forma de capitalização deu-se pela redução dos custos fixos com pessoal através da 

aposentadoria, redução de carga horária e de planos de demissão incentivada ou voluntária; e 

a modernização tecnológica através de investimentos em automação, informatização de toda a 

rede de agências
137

. 

O então presidente do BESC, Victor Fontana, afirmou que no seu entendimento, boa 

parte da inadimplência presente no banco dever-se-ia ao fato da imagem deste ter sido 

recorrentemente enfraquecida nos últimos anos, visto que na medida em que o governo e as 

autoridades financeiras constantemente afirmam, que o banco se encontrava com dificuldades 

financeiras, que a qualquer momento poderia falir, e seria certamente vendido. Estas 

impressões podem representar um dos motivos para que os devedores não saldassem suas 

dívidas, ou que fossem adiadas ao máximo possível, na intenção de não as pagar
138

. 

O sociólogo José Carlos da Silva, ao analisar o processo de reestruturação do BESC 

no contesto das privatizações, concluiu que o Governo Federal nos anos finais da década de 

1990, desejou desfazer-se das estruturas públicas estaduais, não por supostos defeitos 

irremediáveis que possuía, mas sim, pelo pacto político feito com organizações de 

investimento internacional, como afirma: 
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Conclui-se que o governo e as autoridades financeiras não queriam mais a presença 

de bancos estaduais, não pelo fato de que eles deixaram de ter função social ou por 

estarem envolvidos em irregularidades ou serem transformados em instrumento de 

uso político, mas pelo compromisso do governo brasileiro com metas fiscais e 

monetárias assinadas com os organismos financeiros internacionais em troca de 

empréstimos para enfrentar a crise gerada pelo Plano Real que agravou os problemas 
sociais e o endividamento do país.

139
 

 

 

As intenções de privatização do BESC voltariam à tona a partir da metade da década 

de 1990, no governo Paulo Afonso Vieira (1995-1998), propondo um pacote de privatizações 

das empresas estaduais catarinenses, que incluía também as Centrais Elétricas de Santa 

Catarina (CELESC) e a Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN). Estas 

medidas causaram grande apreensão nos setores da sociedade catarinense ligados a essas 

empresas, pelo receio quanto à realização de demissões em massa, com a subsequente perda 

de postos de trabalho. Para o BESC, as autoridades financeiras nacionais propunham uma 

gestão compartilhada através da contrapartida de revitalização desta instituição com recursos 

privados, tal situação descontentou a categoria dos trabalhadores bancários
140

. Como reação a 

esta conjuntura, organizou-se uma mobilização de trabalhadores e trabalhadoras catarinenses, 

receosos pelas políticas neoliberais que estavam sendo propostas pelo governo brasileiro, 

formando-se em 17 de novembro de 1997 o Movimento Unificado Contra a Privatização 

(MUCAP)
141

. O movimento passou a realizar caravanas ao redor de todo o território 

catarinense, em municípios onde o BESC era presente, no objetivo de conscientizar a 

população de tais locais sobre a importância da manutenção dessa instituição pública e seus 

serviços para estas comunidades. 

 

2.1 - A REESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS PÚBLICOS E OS PLANOS DE 

DEMISSÕES INCENTIVADAS 

 

Através dos dados e informações obtidas a partir das ações trabalhistas as quais 

analisamos, como as datas e motivos das rescisões dos trabalhadores do BESC, se observa um 

crescimento significativo do número de rescisões contratuais desses trabalhadores, no 

contexto do recorte documental. Dado os diversos movimentos de reestruturação produtiva 

dentro do banco ao longo da década de 1990, sobretudo quando ainda mais incentivados pelas 
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intenções privatizadoras do final do período, não seria improvável traçar uma relação entre as 

rescisões, das quais temos acesso através desta pesquisa. 

É sobre as demissões e as experiências trabalhistas vividas por aqueles nelas 

envolvidos, que passaremos a aprofundar a diante, sejam elas com ou sem justa causa, ou 

mesmo, através da aposentadoria. Buscou-se compreender, as experiências históricas maiores, 

vividas por todos os trabalhadores do mesmo banco, como a falta de perspectivas e 

motivações nos locais de trabalho, o receio sobre suas próprias garantias e segurança para o 

futuro. Muitos destes sentiam-se pressionados entre duas expectativas: desistir e aceitar um 

fim para suas carreiras de forma mais ou menos planejada, aderindo as propostas de Planos de 

Demissões Incentivadas oferecidas pelo banco, mesmo que isto implique a consolidação da 

perda de direitos já precarizados; ou buscar resistir de alguma forma, sem saber quando se 

tornariam um alvo de seu empregador, pressionando-os até que não mais pudessem continuar, 

e em alguns casos, eram encontradas justificativas para investigá-los pelos Comitês 

Disciplinares institucionais. 

No gráfico a seguir, pode-se constatar um acréscimo no número de demissões 

encontradas em todos os processos do corpus documental, apenas sofrendo uma queda no ano 

de 1998, condizente com a judicialização do Programa de Demissão Incentivado do mesmo 

ano. O Ministério Público questionou o método de cálculo utilizado pelo banco do estado, 

para ressarcir os direitos daqueles trabalhadores que aderiram ao programa, afirmando que o 

uso dos recursos na quantidade que estavam sendo utilizados, representava um risco para as 

finanças do estado de Santa Catarina. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Dos sessenta casos de rescisão de contrato de trabalho registradas nos processos 

trabalhistas aqui analisados, 25 destas demissões foram registradas como sendo por Justa 

Causa, nas quais os trabalhadores são demitidos por parte do empregador, por um motivo 

gravíssimo que justifique a ruptura abrupta e repentina do contrato de trabalho, e o empregado 

perde com esta, uma diversidade de direitos. Os motivos gravíssimos que podem justificar 

uma demissão por Justa Causa, podem ir desde crimes até o rompimento da política moral e 

missão da empresa. Estas justificativas estão dispostas no artigo 482 da CLT, tais como: a 

improbidade, ação ou omissão que viole a honestidade, a lealdade, a imparcialidade ou a 

legalidade; a má execução das atividades laborais; a ação dos trabalhadores em nome da 

empresa sem a autorização de seu empregador, ou o uso de suas atividades funcionais para 

exercer concorrência contra as atividades de seu próprio empregador; a violação de segredo 

estabelecido pelo empregador ou pela empresa; a condenação na Justiça por crime penal; a 

embriaguez habitual no serviço ou a prática de jogos de azar; a indisciplina ou a 

insubordinação; o abandono de emprego sem qualquer forma de notificação; atos lesivos 

contra a integridade física, moral ou da boa fama de qualquer cliente ou superiores 

hierárquicos e empregador. 

Das 25 demissões registradas por Justa Causa, todas foram feitas no contexto do 

julgamento por Comitês Disciplinares, e justificadas pela decisão tomada por estes comitês. É 

importante notar que, no caso específico dos funcionários públicos, como são os empregados 

do BESC que aqui analisamos, o método comumente utilizado para a apuração de faltas 
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graves, que possam justificar demissões por Justa Causa, é a instauração de processos 

administrativos, que eram averiguados e julgados por Comitês Disciplinares internos. Porém, 

estes comitês eram formados exclusivamente por cargos de diretorias da própria instituição do 

banco, que eram escolhidos e indicados pelas instâncias superiores da empresa, ou seja, 

superiores hierárquicos e próximos aos interesses da presidência do BESC. A presidência 

destes comitês era reservada à direção jurídica, geralmente a única pessoa com algum 

conhecimento acerca das leis e do direito, mas que possuíam como função fundamental: 

advogar em favor do próprio branco, não existindo qualquer posição dentro dos comitês 

reservada aos representantes do sindicato, nem sendo estes convidados para compô-los. 

Todos os trabalhadores demitidos por Justas Causas, justificadas por faltas graves 

apuradas e julgadas pelos Comitês Disciplinares constituídos pelo BESC, que foram 

analisados, recorreram à Justiça do Trabalho para contestar a legitimidade de tais comitês. Por 

consequência destas demissões, se alegava não serem imparciais as estruturas formadas, 

tomadas e dominadas justamente pelo seu empregador, que ativamente visava encontrar uma 

justificativa para demiti-los. Estavam buscando através da Justiça do Trabalho, uma figura 

imparcial e legítima que poderia analisar seus casos conforme a lei, na expectativa de garantir 

seus direitos tanto como cidadãos, mas também como trabalhadores. Deterem-nos mais 

profundamente na análise destes casos e nas experiências que esses e essas trabalhadores 

vivenciaram, em meio a tal processo, no terceiro e último capítulo desta dissertação. 

Foram registradas 27 ações como “sem Justa Causa”, ou seja, quando não finalizado 

o prazo de duração estipulado do contrato de trabalho, quando for temporário, ou quando não 

houver motivo relevante para a demissão do trabalhador. O artigo 477 da CLT estabelecia a 

época que era direito de todo empregado demitido sem causa justa, o recebimento da 

indenização compatível com a sua maior remuneração durante o contrato de trabalho
142

, 

como: o cumprimento do Aviso Prévio ou seu recebimento compatível; o saldo salarial dos 

dias trabalhados no mês decorrente, e os salários pendentes devidos; o valor proporcional do 

13º salário do ano decorrente; as férias devidas e proporcionais; o seguro-desemprego; o 

direito ao recebimento das verbas depositadas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), bem como a multa de 40% sobre este valor devida pela demissão injustificada. Um 

pedido recorrente entre os funcionários do BESC, que entraram com ações trabalhistas após 
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demissão sem justa causa, é a correção do pagamento da multa das contribuições ao FGTS, 

nas quais o banco e empregador comumente pagou, em valor reduzido aos quais devia. 

Outra situação bastante presente é a argumentação, por parte dos funcionários, de 

que sua rescisão contratual foi assinada nas dependências de escolha do BESC, sem que fosse 

possível no momento de homologação da rescisão, qualquer assistência por parte dos 

representantes do sindicato. Mas esta situação é garantida pelo inciso 1º do mesmo 477º artigo 

da CLT, para que os trabalhadores contem com o efetivo direito de assistência, por parte de 

seus representantes de classe, na defesa de seus interesses e direitos trabalhistas.
 
Este inciso a 

época, definia que apenas seriam válidas as demissões e rescisões contratuais, de qualquer 

empregador com mais de um ano de vínculo de emprego, que contassem com a assistência do 

sindicato, ou que fosse realizado perante a autoridade do Ministério Público do Trabalho
143

, 

tornando estas rescisões contratuais, na forma como relatadas pelos empregados do BESC, 

notoriamente ilegítimas. 

Das 27 demissões sem Justa Causa, 24 foram realizadas no contexto dos Planos de 

Demissão Incentivada, editais elaborados pelo BESC nos quais os trabalhadores se inscreviam 

e eram selecionados e aprovados pelo banco, mediante critérios que atendiam exclusivamente 

aos interesses da instituição financeira. O mesmo ofereceria indenização como forma de 

ressarcimento do rompimento do contrato de trabalho vigente, para que estes trabalhadores 

selecionados, por suposta livre e espontânea vontade abdicassem de sua estabilidade de 

emprego, estabelecida pelo regulamento interno, para serem demitidos sem Justa Causa por 

seu empregador. 

Quatro demissões foram realizadas através de rescisão indireta, que é uma forma de 

rescisão contratual próxima ao conceito de demissão por justa causa, mas feita pelo 

empregado, tendo ele direito a todas as indenizações compatíveis com uma demissão sem 

justa causa por parte do empregador. As causas que justificam o pedido de rescisão indireta 

por parte do empregado estão dispostas no artigo 483 da CLT, sendo: a requisição de serviços 

contrários à legalidade ou aos bons costumes, alheios aos estabelecidos em contrato ou que 

superem as capacidades do trabalhador de realizá-los; quando o trabalhador é tratado por seu 

empregador ou superiores hierárquicos com rigor excessivo; caso o desempenho do serviço 

possa causar mal ao empregado; quando o empregador ou seus funcionários cometerem atos 

contra a integridade física do trabalhador, ou contra a moral e boa fama de seus familiares; 
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quando o empregador descumpre as regras estabelecidas no contrato de trabalho; ou quando o 

empregador reduzir os serviços do empregado de forma que reduza sensivelmente seu salário. 

Estes quatro pedidos de rescisão indireta foram devidos pelo não cumprimento, por parte do 

banco, das obrigações pactuadas junto ao sindicato e a Federação Brasileira de Bancos 

(FENABAN), através de Convenção Coletiva de Trabalho. O restante dos processos aqui 

analisados, foram três rescisões feitas por meio da aposentadoria por invalidez e uma pela 

aposentadoria convencional. 

O principal método de redução de custos fixos com pessoal adotado pelos bancos 

públicos em processo de reestruturação produtiva, foram os Planos de Demissões 

Incentivadas e os Planos de Demissões Voluntárias, que surgiram destacadas como uma 

forma facilitadora de demissões em massa no Brasil, a partir da década 1990, acompanhando 

as mudanças políticas e econômicas
144

. Segundo os administradores João Alves de Lima Neto 

e Francisco Roberto Pinto, os PDVs foram considerados pelo governo federal de Fernando 

Henrique Cardoso a forma mais efetiva, em menor prazo, para a redução dos gastos da 

administração estadual, planejada na reforma federativa do governo. Exemplo disso, foi a 

primeira aplicação de programas do tipo na administração federal, no caso do Banco do Brasil 

em 1995: 

 

No Brasil, o primeiro registro de aplicação da prática do PDIV em uma empresa 

pública federal se deu no Banco do Brasil, em 1995. O banco possuía 130 mil 

funcionários, apontando 50 mil elegíveis. O processo foi bem direto: indenizou os 
16 mil funcionários que se apresentaram voluntariamente para demissão.

145
 

 

Os Planos de Demissões Incentivadas também foram produtivos para os interesses 

reestruturantes das empresas estaduais públicas, pois enquanto possibilitavam pôr fim aos 

custos com funcionários considerados pouco produtivos, ou inadequados às vontades da 

empresa, seja por sua pessoa ou pelo valor de seu salário. Esta prática possibilitava que 

muitos postos de trabalho não fossem extintos, mas apenas preenchidos com funcionários de 

outro tipo, e com rendimentos inferiores:  

 

Esse instrumento “suaviza” o impacto da demissão em massa, além de possibilitar a 

renovação do quadro com trabalhadores mais jovens, substituindo, assim, os 

trabalhadores de idade próxima à aposentadoria. Abarca também pessoas que ainda 

estão em plena atividade laborativa, mas que, em vista da remuneração elevada, 

acabam sendo alvo do PDV, uma vez que o plano permite às empresas reduzirem 
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custos contratando outro para o mesmo posto de trabalho com um salário bem 

inferior. [...]
146

 

 

Nas palavras da administradora Vânia Gisele Bessi e da psicóloga e administradora 

Carmen Ligia Lochins Grisci
147

, os PDIs se constituíam no oferecimento pelo banco de 

benefícios econômicos para os trabalhadores, em troca da abdicação de seu direito a 

estabilidade, assim poderiam demiti-los sem justa causa. Bessi e Grisci
148

, em pesquisa 

realizada durante o ano de 2001, junto a trabalhadores que decidiram aderir aos PDIs, de um 

banco público nos estados de Santa Catarina e do Rio grande do Sul, constataram que entre 

aqueles que aderiram à terceira edição do PDI, a maioria possuía a idade média de 42 anos. 

Aproximadamente 61% eram do sexo masculino e 49% do sexo feminino, com o tempo 

médio de trabalho na instituição financeira de aproximadamente 18 anos. Estatísticas 

semelhantes às representadas pelo recorte de experiências de trabalhadores do BESC, as quais 

temos acesso através de seus processos junto à Justiça Trabalhista.  

Podemos perceber as marcas e consequências destes grandes processos de 

transformações pelos quais passaram bancos públicos em busca de maiores lucratividades, 

mas à custa da saúde física e mental, assim como dos direitos de seus empregados. Vejamos o 

relato da trabalhadora bancária Suzana Rodrigues Valverde: 

 

Antes, porém, dada a amplitude da controvérsia instaurada neste feito, vale tecer 

breves comentários acerca das nefastas consequências que o processo de 

privatização acarretou no âmbito das relações de trabalho entre as instituições 

financeiras e seus empregados, como consequência de uma política neoliberal 

implementada pelo governo Federal.  

Nesse contexto, aparenta-se visível a intensificação do trabalho e instabilidade do 

emprego no cotidiano bancário, porquanto programas de reorganização do trabalho 

destinam-se a converter os bancos que se mantêm estatais em empresas lucrativas, 

atraentes ao capital privado transnacional.  

Dominados pela lógica privada de gestão e seguindo as tendenciais da reestruturação 

nos sistemas bancários de países capitalistas, esses bancos estatais intensificam 

inovações tecnológicas, sofisticando seus produtos e serviços para venda a uma 

clientela segmentada segundo critérios de renda ou patrimônio financeiro, 
deslocando o foco de suas atividades para os negócios.

149
 

 

Muitos foram os motivos que levaram bancários e bancárias a tomar a decisão de 

aderir aos PDIs. Em condições de trabalho precarizadas e sob a constante pressão e incerteza, 

apresentando fragilidades emocionais, muitos bancários viam-se incapazes de suportar as 
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transformações radicais pelas quais passavam os ambientes nos quais trabalhavam há anos. Os 

trabalhadores deste setor já haviam alcançado um leque de regulações favoráveis ao seu 

emprego, por mais que como vimos anteriormente nem estas sempre se encontravam 

garantidas, ainda assim eram mais estáveis e assegurados frente aos trabalhadores do setor 

privado, demitidos e substituídos com total facilidade. Dentre as transformações que levaram 

os trabalhadores do BESC, assim como os outros bancários brasileiros, a aceitarem as 

condições dos PDIs, foram, dentre outras: a flexibilização e intensificação do trabalho, a 

maior cobrança e pressão para o alcance de metas demasiadamente difíceis, a insegurança 

frente ao futuro causada por uma série de atividades tornadas obsoletas pelas rápidas 

mudanças, gerando inadequação profissional diante das novas exigências tecnológicas, 

ocasionando demissões em massa e um ambiente cada vez mais hostil àqueles considerados 

não mais tão produtivos
150

. Para aqueles que vivenciavam essas experiências, até mesmo a 

aposentadoria precoce ou a troca de emprego em avançada idade passaram a ser fortemente 

considerada, mesmo em um país que vivenciava altíssimas taxas de desemprego. 

Eduardo Pinto e Silva, pesquisador das áreas da educação e psicologia do trabalho, 

observa em seu estudo psicológico realizado com bancários que haviam aderido a PDIs, que 

no contexto da tomada desta decisão foram movidos elementos em torno de suas vontades, de 

seus desejos e, sobretudo de seus medos. A vontade de aderir ao PDI surgia do sofrimento 

diário no contexto de trabalho, da relação com as atividades desenvolvidas, com os colegas, 

com a estrutura hierárquica e empregatícia; o desejo de vivenciar uma realidade mais 

agradável, em alguns casos o sonho de ter seu próprio negócio, a ideia cada vez mais 

emergente do empreendedorismo, de não mais possuir um patrão, mas sim ser seu próprio 

patrão
151

; e acima de tudo o medo. Medo de perder uma oportunidade de saída de uma 

situação fadada ao fim na privatização, medo de recusar o PDI, mas mesmo assim ser 

demitido de outra forma por vontade da empresa, era o pensamento daqueles bancários iguais 

a si que se desligaram da instituição com as demissões incentivas, e aqueles que decidiram 

aguardar e se arrependeram. Assim foi composta por muitas facetas psicológicas, a reflexão 

daqueles bancários públicos brasileiros que experienciaram os Planos de Demissão 

Incentivada: 

 

A ameaça de demissão e a pressão para adesão ao plano também foram artifícios 

utilizados pela gestão com a finalidade de, ao mesmo tempo, intensificar o ritmo de 

trabalho nas agências e/ou induzir o bancário à opção de se desvincular da 
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organização. Dessa forma, o sentimento de medo foi mobilizado em muitos 

bancários. 

O medo e o desejo mobilizados pela gestão da subjetividade ensejaram um conflito 

que tendeu a ser resolvido de forma defensiva ou racionalizada. A racionalização do 

conflito teve o seu desfecho na “vontade” de aderir ao plano. Medo, desejo e 

vontade, eis a trajetória paradigmática da subjetividade do trabalhador bancário face 

à propugnação do Programa de Demissão Voluntária. 

As pressões de todo tipo (diretas e indiretas, externas e internas, ou ainda, 

institucionais e subjetivas) para adesão ao plano, mencionadas tanto nos 

questionários como nas entrevistas, estavam relacionadas às metas de produtividade 

(nem sempre factíveis de serem atingidas), à deterioração das relações de trabalho 

(competitividade em detrimento da solidariedade) e à análise de situações concretas 

vivenciadas por outros bancários de outras instituições (casos daqueles que não 

aderiram a planos de demissão e que diante da concretização da privatização, foram 

sumariamente demitidos, sem receberem a indenização complementar oferecida 

naqueles planos). Ademais segundo o relato de alguns bancários, houve também 

pressões para as adesões que se efetivaram através de listas de demissíveis por 

agência e até mesmo através de perseguições pessoais de alguns bancários. Seriam 

esses, portanto, os elementos ditos objetivos que induziram os bancários à adesão ao 

plano de demissão. Tais elementos, por sua vez, forjaram aspectos subjetivos que 

também se relacionaram à adesão (medo de demissão; sentimento de falta de 

perspectiva; insegurança). Esses aspectos subjetivos foram representados, não 
raramente, pelos pesquisados, como “pressões psicológicas”.

152
 

 

Eduardo Pinto e Silva ainda ressalta o esquema de incertezas sobre os quais se 

depositavam as expectativas dos bancários públicos, durante o final da década de 1990, a 

meta de privatização era lembrada constantemente como uma realidade presente pelo discurso 

da gestão empresarial. Porém, a sua concretização muitas vezes seguia uma longa e arrastada 

batalha do Governo Federal convencendo os governos estaduais a aplicar tais medidas 

reestruturantes em suas empresas. No entanto, estes trabalhadores não possuíam a capacidade 

de saber se este processo duraria o tempo de realização de mais seis planos de demissões 

voluntárias, ou se o programa que se apresentava em sua frente seria o último antes da 

efetivação da privatização: 

 

[...] No caso da instituição bancária estatal, que vivia cotidianamente a contradição 

entre uma perspectiva de privatização e sucessivos adiamentos das datas previstas 

para sua efetivação, os trabalhadores de fato internalizaram de forma individualizada 

tal contradição, mediante expressões de dúvidas, hesitações, ansiedades, 

expectativas, medos, culpas e sentimentos de incompetência. Neste sentido, uma 

problemática da realidade objetiva (institucional) foi subjetivada, de modo a 

transformar (senão mascarar) uma contradição sócio-institucional em um conflito 

psicológico, facilitando, dessa forma, a ação demissional do poder organizacional.
153

 

 

Através destes relatos, é possível compreender melhor as razões que levaram 

trabalhadores e trabalhadoras do BESC a aderir aos PDIs editados por seu empregador, 
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independente das consequências e das repercussões, por não mais suportarem as condições 

que experienciavam. Lúcia Maria da Costa é uma dessas trabalhadoras, contratada pelo banco 

desde 1982 para funções associadas às atividades de caixa, e sujeita as mesmas prorrogações 

de jornada além da oitava hora, as quais estavam habituados seus colegas. Como todos, 

também estava sobre a constante pressão pelo acréscimo da produtividade e da obtenção das 

metas propostas pelas gerencias do banco. Somado a isso, trabalhava em condições insalubres 

dentro de um cofre, onde não havia nenhuma forma de ventilação adequada, carregando 

durante o dia sacos de moedas com pesos muito superiores aos adequados ao trabalho 

feminino, bem como manuseando cédulas e todo tipo de papel moeda, material considerado 

anti-higiênico
154

. Esta situação fez com que em março de 1990, ela tivesse que entrar em 

licença médica durante mais de um ano até setembro de 1991, causada por stress por exaustão 

e asseverados problemas de saúde, decorrentes de Lesões por Esforço Repetitivo (LER), que 

lhe levariam a desenvolver um quadro depressivo. Quando retornou ao serviço, ao invés de ter 

sua situação e condição tratada e remediada pelo BESC, foi transferida para a agência Centro, 

onde realizou as mesmas atividades com demandas de trabalho e produtividade ainda maiores 

devido ao fluxo desta agência. Esta precisou, em pouquíssimo tempo requisitar outra licença 

médica, que desta vez lhe levou a pedir aposentadoria por invalidez, devido à doença físico-

neuro-degenerativa, deixando-a dependente de cadeira de rodas e muletas pela paralisia de 

seus membros inferiores. O que deixa mais compreensível às razões irresistíveis que lhe 

levariam a aderir ao Programa de Demissão Incentivada nas condições propostas, 

unilateralmente por seu empregador, como relatado na ação: 

  

Conforme já noticiado de 1984 a RECLAMANTE passou a exercer funções ligadas 

ao caixa/tesouraria da agência, sendo que os serviços sob sua responsabilidade 

exigiam atenção redobrada e a “cobrança” de resultados da chefia era por demais 

severa, não sendo raras as ocasiões em que ficava a cargo da mesma deslocar 

internamente no setor de trabalho sacos de moedas com peso muitíssimo superior 

aquele permitido pela Legislação Obreira ao sexo feminino, além de laborar em 

local totalmente fechado (cofre), sem ventilação e iluminação precária, manuseando 

dinheiro (papel/moeda) o dia inteiro, estando vulnerável à contaminação provocada 

por dinheiro – objeto que transita de mão em mão. Outra não foi a razão, para já em 

1990 ter a AUTORA necessidade de se afastar dos serviços e permanecer por cerca 

de 1 ano e meio em tratamento de saúde, decorrente de “stress” (por exaustão) e 

consequentemente depressão, além de problemas físicos (neuro-degenerativos), que 

segundo diagnóstico médico, poderiam decorrer de “LER” – Lesão por Esforço 

Repetitivo. 

Ao retornar aos serviços, foi de imediato transferida para agência Centro do banco 

RECLAMADO nesta Capital, onde continuou exercendo as mesmas funções e 

enfrentando os problemas já relatados (ainda mais acentuadamente face o maior 

volume de serviços), condição esta que determinou novamente seu afastamento para 
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tratamento de saúde, desta vez, resultando na sua aposentadoria por invalidez 

permanente (não só por comprometer a capacidade laborativa, como por 

agravamento de doença físico-neuro-degenerativa, causando-lhe paralisia dos 

membro inferiores, tendo que fazer uso de cadeira de rodas ou muletas para 
locomover).

155
 

 

Tal relato acerca das condições de trabalho experienciadas por Lúcia é reforçado 

durante a Audiência de Conciliação perante a Justiça do Trabalho, quando esta traz como sua 

testemunha Lucimar Perreira da Silva, vigilante terceirizado que trabalhava em seu setor, este 

relatando que: 

 

Trabalhou na agência central da reclamada contratado pela empresa Coringa, no 

período de 91 a 93, na função de vigilante; seu local de trabalho era junto ao cofre, 

próximo ao local de trabalho da autora; trabalhando das 7h às 19h; presenciou a 

reclamada transportar sacos de moedas arrastando-os pelo chão, já que eram muito 

pesados, avaliando o depoente que sua massa passava dos 40 kg; durante certo 

período a autora esteve afastada por motivo de doença; a autora era a única 

funcionária mulher do setor, desempenhando as mesmas funções dos demais; por 

vezes o depoente auxiliou a reclamada ao verificar sua dificuldade no transporte dos 

sacos.
156

 

 

Outro exemplo das condições penosas de trabalho, que levaram os trabalhadores do 

BESC a observar como suas melhores opções a adesão aos PDIs, mesmo que sobre condições 

desfavoráveis a seus direitos trabalhistas. Esta é a experiência vivida pelo bancário Everson 

Silva Filho, que após 18 anos de trabalho dentro da instituição se viu forçado pelas 

conjunturas de sua vida assim como pelo tratamento que recebia do banco a aderir ao PDI 

editado em 1997. Quando Everson trabalhava como gerente administrativo, na agência do 

BESC na cidade de Porto Belo
157

, começou a receber ameaças de morte, que foram inclusive 

registradas em boletins de ocorrência. Porém, não possuímos maiores informações pois esses 

boletins de ocorrência não estavam anexados ao processo. Após ter relatado diversas vezes 

suas preocupações ao banco, decidiram por transferi-lo para a agência Ponte do Imaruim, na 

cidade de Palhoça. No entanto, não lhe pagando devidamente seus direitos de transferência, 

bem como, não aceitaram arcar com os custos da mudança de sua mulher e sua filha. Ao 

tentar, por vezes infindáveis, tanto por telefone como através de cartas ao banco que lhe 

empregava, trazer sua família para junto de si, já que se encontrava, ainda em Porto Belo, 

temendo que as ameaças de morte se concretizassem, sendo todas as tentativas ignoradas. 

Frente à pressão e insegurança que tal situação lhe causava, não vendo nenhuma saída 

                                                 
155

 Ação Trabalhista nº 5451 de 1997, folha 7. 
156

 Ação Trabalhista nº 5451 de 1997, folha 203. 
157

 Município próximo à região conurbada da Grande Florianópolis. 



 

85 
 

possível, se viu forçado a requisitar sua inclusão ao Programa de Demissão Incentivada como 

única solução à vista que lhe restava. Como afirma o bancário Everson: 

 

Período em que, trazido para a Palhoça, veio sem sua família já que o BESC 

recusou-se a pagar as despesas de mudança, deixando de lhe pagar, integralmente, as 

diárias a que teria direito pela transferência provisória (recebeu R$ 1.200,00 quando 

teria direito a cerca de R$ 10.850,00, relativo a 217 dias).[...] 

Agindo o empregador contra o reclamante, que fora vítima de ameaças por ter agido 

no interesse do patrão. 

Tirando-o do convívio de sua família que o acompanhava em Ibirama e depois em 

Porto Belo, para “jogá-lo” em Palhoça, restringindo seus direitos adquiridos, dentre 

os quais o adicional de transferência que recebera por mais de 8 anos (01.11.89 a 

24.09.97). 

Razões que o levaram a aceitar o acordo que o reclamado propunha a seus 

empregados, como forma de afastar-se das pressões que vinha sofrendo e das 

injustiças a que foi submetido. 

Bastando relembrar que foi trazido para a palhoça, por causa das ameaças e que ao 

vir não pode trazer a família, muito embora as diversas solicitações que fez. Tanto 

verbalmente e por telefone, quando por escrito, como prova a carta 405/97 de 

17.06.97. 

Tudo sem solução, enquanto que a família (esposa e duas filhas) ficava sozinha em 

Porto Belo, apavorada e encurralada pelo medo de que as ameaças se 

concretizassem. 

Num rolo compressor que o conduziu para a aceitação do acordo como forma de 

poder se afastar desse cipoal que o enredava e aos seus familiares. 

Quando, ainda uma vez mais o reclamado o prejudicou, haja vista que ao deferir o 

acordo, não fez incidir o Adicional de Transferência que recebia desde 1989.
158

 

 

Após Everson colocar esta situação para trás, entrou na Justiça do Trabalho com esta 

Ação Trabalhista buscando corrigir o pagamento de seus direitos na quantidade firmada na 

data da rescisão pelo PDI, como a correção do pagamento de suas horas extras realizadas, o 

pagamento completo de seus adicionais de transferência, assim como a repercussão destes 

valores nos diversos outros benefícios trabalhistas e previdenciários. 

Outro exemplo que evidencia tal processo, apresenta-se na ação trabalhista movida 

por Santiago Ventura Vitória, que foi à Justiça com os mesmos intuitos, porém denunciando 

ainda que foi levado a adesão ao PDI por atos da gestão, afirmando que teriam o rebaixado, 

após longos anos de uma sólida carreira de gerência à escriturário abruptamente. Sendo que, a 

função de escriturário é uma das mais básicas da hierarquia bancária, tendo este, 

desempenhado antes do rebaixamento o cargo de gerente geral da agência praça XV, no 

centro da cidade. Este expõe em seu depoimento pessoal na audiência de sua ação trabalhista: 

 

DEPOIMENTO DO RECLAMANTE: Que o depoente aderiu ao plano de 

demissão incentivada, mas foi pressionado a isto, que o depoente foi até rebaixado 

para escriturário; que a pressão veio da Diretoria Geral, vendo que o depoente bem 
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como diversos colegas foram rebaixados ou transferidos para outros setores em 

posição hierárquica inferior; que o rebaixamento ocorreu próximo do dia 25/07/95, 

devendo constar possivelmente da ficha funcional, que o depoente sofreu uma 

pequena redução de salários em vista do rebaixamento [...].
159

 

 

Ao verificar tal tratamento por parte de seu empregador, mesmo como afirma em sua 

Ação Trabalhista, o autor nunca recebeu a remuneração devida por seus longos dias de 

trabalho extra, quando havia greves da categoria: “A não ser, o recebimento de cartas da 

diretoria agradecendo a dedicação”
160

. Muitos daqueles trabalhadores que aderiam aos PDIs 

realizados pelo BESC se sentiram injustiçados, pois foram levados a aderi-los, e muitos não 

compreenderam plenamente as consequências jurídicas que o aceite poderia lhes causar. Era 

intuito do banco, confundir e colocar os trabalhadores em um estado de necessidade de rápida 

tomada de decisões. 

Como descrevem os psicólogos do trabalho Natália Diógenes de Brito e Cássio 

Adriano Braz de Aquino, era utilizada como estratégia por bancos públicos, os prazos curtos 

de aceite dos PDIs, para o aumento de adesão de seus trabalhadores. “Tal estratégia é adotada 

como uma forma de pressionar a escolha dos funcionários e, “recrutar” um maior número 

161
demissão￼. Conforme os administradores João Alves de Lima Neto e Francisco Roberto 

Pinto, a informação sobre os PDIs circulam entre os trabalhadores e ambientes da empresa, 

muito antes destes serem instaurados, porém assim que vigentes, o prazo para tomada de 

decisão é curto, para causar o efeito de pressão sobre seus alvos: 

 

Regra geral, embora as notícias de lançamentos de PDIVs comecem a se tornar 

públicas antes mesmo da efetiva publicação do plano, o prazo para inscrição/adesão 

é curto. Em alguns casos, o empregado tem apenas dias para formalizar junto à 

empresa o seu desligamento. Porém, ao se inscrever como aderente ao PDIV, o 

empregado não será desligado automaticamente. Haverá também um prazo para 

desligamento.
162

 

 

Um exemplo da falta de compreensão total sobre os termos do PDI por parte dos 

trabalhadores que a ele aderiram, é o caso de Jeremias Ivan Veneza, que mesmo sendo 

qualificado o bastante para trabalhar no setor da Direção do banco, não compreendeu de 

forma clara o acordo com o qual se comprometeu, e posteriormente tomou conhecimento de 

informações que lhe fariam rever tal questão, agora vista como injusta: 
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DEPOIMENTO PESSOAL DO RECLAMANTE: aderiu ao programa de demissão 

incentivada, não sabendo, todavia, o alcance de sua adesão; assinou o 

documento de fl. 122 desconhecendo também o seu alcance; o depoente é 

alfabetizado, tendo completado o segundo grau; o documento de fl. 122 foi assinado 

minutos antes de sua adesão ao plano de demissão incentivada, recebendo a 

importância nele consignada.
163

  

 

O BESC confrontado com uma quantidade massiva de ações trabalhistas contra si 

decidiu em diversos casos, se portar com desdém sobre as situações que permeavam seus 

PDIs. Respondendo em diversas de suas contestações e argumentações semelhantes ao 

seguinte trecho: “Na verdade trata-se de mais um caso de ex-empregado, que após ter dado 

quitação total do contrato de trabalho ao reclamado, por acordo extrajudicial, vem, agora, a 

Juízo, pleitear verbas objeto do citado acordo”
164

. Para o BESC, a situação apresentava-se de 

forma muitíssimo clara, para sua organização tudo se tratava de um acordo extrajudicial, de 

caráter privado, sem a necessidade de envolvimento do Estado, pelos quais banco empregador 

e bancário empregado, aderiam supostamente, conforme suas livres vontades plenas. Na 

argumentação do banco, às vezes se tornando mais próximo de um contrato de vontades civil, 

ao invés de um acordo trabalhista sobre a égide inabdicável dos direitos trabalhistas. É 

constante na argumentação do banco, de que aqueles trabalhadores que foram à Justiça do 

Trabalho buscando a reparação de seus direitos ignorados nestes acordos, seriam na verdade 

ex-empregados da instituição arrependidos de terem por livre e espontânea vontade pedido a 

rescisão completa ao seu contrato de trabalho, agora indo à Justiça no intuito de tentar obter 

vantagens às quais não pode obter à época do acordo. Como afirma o BESC em uma de suas 

contra argumentações: 

 

Há de se ressaltar, ainda, que o empregado aderiu livremente ao programa, não 

alegando nulidade da rescisão nem qualquer vício de consentimento, tornando assim 

a transação perfeita e acabada. Não pode o mesmo beneficiar-se do Programa e 

depois vir a juízo pleitear outros direitos derivados do contrato, a não ser que 

devolva as vantagens auferidas.
165

 

 

Para o BESC os PDIs eram programas com objetivos diretos e planejados pela 

Diretória Executiva do banco, para responder as mudanças causadas pela nova organização 

econômica nacional causada pelo plano Real, e posteriormente pelas políticas de 

desestatização acordadas com o Banco Central. Como argumentou o banco em uma 

diversidade de processos trabalhistas da seguinte forma: 
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O Reclamante aderiu ao Plano de Demissões Incentivadas implantado pelo 

Reclamado em janeiro de 1996 após a Diretoria Executiva ter aprovado o Programa 

de Incentivo a Demissão Voluntária, cujo objetivo era o enquadramento da estrutura 

de custos à nova realidade econômica instalada com o Plano de Estabilização (Plano 

Real), editado pelo Governo Federal, que em síntese se caracterizava pelo 

desligamento de empregados da empresa.
166

 

 

Assim como explica em juízo a trabalhadora do banco, afirmando que ela e seus 

colegas, possuíam consciência dos motivos que levavam a estrutura do banco a agir do modo 

que agia. Ao longo dos anos finais da década de 1990, o banco havia expedido programas de 

demissões incentivadas, sendo estes de três naturezas: incentivo à aposentadoria pelo INSS e 

suplementação pela a Fundação Codesc de Seguridade Social (Fusesc), com incentivos 

financeiros que poderiam cobrir 50% das verbas rescisórias; incentivo à aposentadoria pelo 

INSS com cobertura patronal à Fundação Codesc de Seguridade Social (Fusesc), também 

sendo limitada em 50% das verbas; e os Planos de Demissão Incentivadas, que em algumas 

versões poderiam atingir incentivos financeiros de até 100% das verbas rescisórias devidas, 

porém na sua maioria era limitada a 85%
167

. A partir disso, o BESC definia quais empregados 

seriam o público alvo dos programas, e através das informações sobre cada trabalhador, 

definiam um acordo de incentivo a demissão que atendesse aos interesses do banco. Caberia 

aos funcionários interessados em aderir a estes processos, realizarem suas inscrições 

atendendo aos prazos e as definições, decididas pelo próprio banco de forma unilateral. Como 

afirma a bancária Suzana Rodrigues Valverde: 

 

Por força da política governamental implementada pelo governo federal que 

antecedeu ao atual, o reclamante empreendeu metas visando sua privatização.  

Com vistas a adequar seu quadro de pessoal as exigências do mercado privado, o 

reclamado instituiu o Programa de Dispensa Incentivada – PDI-2001, conforme as 

regras estabelecidas no “Regulamento PDI-2001”, anexo. 

Quanto à adesão, os empregados que desejassem participar do PDI-2001 deveriam 

observar os prazos e as etapas de inscrição conforme itens 11/16 do aludido 

regulamento, 

Inicialmente, o reclamante divulgou a seus empregados uma senha individualizada 

que viabilizava a consulta aos dados cadastrais e valores referenciais da indenização 

PDI-2001.
168

 

 

Observa-se, através dos diversos trechos dos programas de demissões incentivadas 

presentes em diversas ações trabalhistas, as regras pelas quais os bancários deveriam se 
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enquadrar para requisitar suas adesões aos programas. colocando como um dos empecilhos 

para a participação nestes que o trabalhador ou trabalhadora houvesse movido Ação 

Trabalhista contra o BESC; o valor equivalente de suas remunerações que seria considerado 

para o pagamento do acordo proposto, afirmando que estes seriam conforme os direitos de 

rescisão mais benéficos estabelecidos pela legislação trabalhista. Ressaltando que tal acordo 

era conclusivo da relação de trabalho e seus direitos inerentes, mesmo que o termo de rescisão 

de contrato de trabalho fosse acordado conforme as indicações da consultoria jurídica do 

banco, sem qualquer ressalva expressa pelo trabalhador, que lhe garantiria maior validade a 

suas discordâncias sobre o pagamento de tais direitos quando contestados no futuro. Como se 

pode observar no trecho a seguir: 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA – IV 

A) Vigência: de 25/05/1998 a 30/06/1998 – só serão analisados, requerimentos que 

venham a ser protocolados na DIREH até às 18:00 horas do dia 30/06/1998. 

Empregados em agência deverão remeter com 02 (dois) dias de antecedência. 

B) O incentivo financeiro será equivalente a 70% da remuneração mensal fixa por 

ano de efetivo serviço nas empresas do Sistema Financeiro BESC. 

C) Além do incentivo financeiro, é assegurado ao empregado o pagamento das 

verbas rescisórias previstas na Legislação Trabalhista e no Regulamento de Pessoal, 

devidas no caso de rescisão sem justa causa, inclusive multa de 40% do FGTS 

(saldo + saques atualizados). 

D) Os requerimentos deverão ser encaminhados a DIREH/DEREH/DIRET, e 

deverão ser acompanhados do extrato atualizado do FGTS. 

E) Não poderão participar do Programa os empregados que tenham sido nomeados 

ou admitidos em outros cargos ou função pública federal, estadual ou municipal. 

Estão impedidos também de participar, os empregados que já tenham requerido 

aposentadoria ou se aposentado junto ao INSS, bem como os empregados que 

estejam movendo ou tenham movido Reclamatória Trabalhista contra o 

SFBESC e que tenha recebido qualquer importância decorrente de ação. 
1, Objetivo: Adequação da estrutura de custos do SFBESC face o que determina o 

artigo 8 da Lei Estadual 10.542 de 30/09/1997.
169

 

2, O que oferece: O Programa oferece ao empregado do SFBESC que por ele optar 

expressa e irrevogavelmente, rescindindo o contrato de trabalho com a Empresa, 

incentivos segundos os termos e condições definidos a seguir. 

11. Condição resolutiva: O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho deverá: 

a) conter o valor das verbas rescisórias do incentivo financeiro, bem como dos 

descontos ao INSS e do Imposto de Renda; 

b) ser homologado nos termos da Consultoria Jurídica sem qualquer ressalva 

por parte do empregado. 
c) integrará o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, declaração do empregado 

de que está aderindo livremente e espontaneamente ao presente Programa e estar 

ciente e de acordo com todos os seus termos, renunciando expressamente a 

estabilidade contratual decorrente do estabelecido no Regulamento Pessoal da 
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Empresa, bem como dando quitação do extinto contrato de trabalho.
170

 (Grifos 

nossos) 

 

Tal veemência, de alegar a total e completa abdicação de todo e quaisquer direitos 

presentes na relação de trabalho, pode ser observada inclusive nas alegações feitas pelo banco 

em suas contestações. Buscando rebater a legitimidade daqueles que foram a Justiça do 

Trabalho na busca reparação devida dos valores dos direitos à época rescindidos: 

 

O empregado adere ao programa de demissão voluntária, quitando o contrato de 

trabalho e em especial, todas as eventuais verbas decorrentes de: jornada 

suplementar, horas extras, gratificação semestral, equiparação salarial, 

reenquadramento, ajuda de deslocamento noturno, gratificação de caixa, auxílio 

creche, gratificação de digitador, ajuda alimentação, ajuda cesta básica, adicional 

noturno e insalubridade.
171

 

 

Segundo o BESC, as condições de seus programas de demissões incentivadas eram 

amplamente divulgadas, pois teriam conhecimento, todos os trabalhadores que a eles aderiam 

por pura livre e espontânea vontade. Porém, em muitos casos, trocavam direitos consolidados, 

que não eram plenamente cumpridos ao decorrer de longas carreiras de trabalho, em troca de 

acordos propostos de forma unilateral pelo banco, sobre os quais não poderia haver ressalvas. 

Para o banco tal situação se apresentava como inquestionável, devido à declaração que se 

encontrava nos requerimentos de adesão aos programas, que os bancários interessados 

deveriam preencher. Como afirma em sua contestação: 

 

Referido programa foi amplamente divulgado a todos os empregados do Reclamado, 

tendo o Reclamante livre e espontaneamente aderido ao mesmo, em 10 de setembro 

de 1997, através de requerimento de adesão (doc. Anexo) onde declarou o seguinte: 

“Declaro, sob as penas da lei, estar ciente e de pleno acordo com todos os termos do 

programa, inclusive à renúncia expressa da garantia de emprego que possuo e com a 

quitação do contrato de trabalho.”.
172

 

 

Fato objetivamente contestado por diversos trabalhadores, que participaram destes 

processos e posteriormente decidiram recorrer à Justiça. Primeiramente, pelo simples fato de 

que o Direito trabalhista, tendo consciência da vulnerabilidade dos trabalhadores brasileiros, 

decidiu definir seus direitos como irrenunciáveis e irrevogáveis, assim como alguns dos 

direitos básicos dos cidadãos. E que mesmo a argumentação apresentada pelo BESC, não 

seria consistente, ao alegar como prova de demonstração de vontade e liberalidade, o trecho 
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presente no pedido de adesão ao programa, que estava pré-impresso nos documentos 

necessários a serem entregues, não podendo os pleiteantes contestá-lo. Assim como afirma 

uma das bancárias participante de tal tipo de programa: 

 

A declaração obreira de fls. 124 do volume apartado de documentos fica 

veementemente impugnada, até porque a renúncia de direitos trabalhistas é vedada 

em lei, e o ato que visa fraudar o trabalhador é nulo por força do artigo 9
o
. Do texto 

Consolidado, bem como fica claro o vício de vontade do aderente ao plano, uma vez 

que a declaração ora citada já é pré-impressa (conforme fls.74 do volume apartado 

de documentos) sendo coercitivamente imposta como condição para execução do 

acordo.
173

 

 

Outra contra-argumentação constante do banco para a ilegitimidade das ações 

trabalhistas que pretendiam rever as verbas pagas a título de acordo de demissão incentivada, 

era a ausência de registros, à época das contestações, sobre o pagamento incorreto das verbas 

trabalhistas devidas, ou quanto à ética ou a legitimidade das práticas realizadas por seu 

empregador. Como afirma o banco: 

 

Tendo a rescisão contratual se processado por mútuo consentimento, onde a 

condições estavam claras e previamente quitadas em contrapartida ao valor recebido 

em razão do Programa ao qual aderiu, a não ser que demonstrasse ter recebido valor 

menor do que lhe seria devido segundo a lei ou a alegação de inadimplência 
patronal.

174
 

 

Em resposta, os bancários rebateram em suas contra-argumentações, e algumas 

vezes, até mesmo de forma preliminar em suas Petições Iniciais, por conhecer o discurso do 

banco em outras Ações Trabalhistas da mesma natureza. Argumentação feita pelo banco da 

possibilidade da completa revogação dos direitos trabalhistas pactuados pelo contrato de 

trabalho, que passaria a ser abolido, ficando estes direitos no passado. Os trabalhadores 

argumentavam, que a declaração de ciência da quitação do contrato e do pacto final dos 

direitos presentes nos Termos de Rescisões, seriam inválidos para os fins pretendidos por ser 

condição necessária por parte do BESC, não sendo da liberdade e da livre vontade dos 

trabalhadores a capacidade de recusá-los, ou a eles fazer adendos: 

 

Para que se afaste desde já a pretensa quitação do contrato de trabalho, a ressalva 

constante do verso do Termo de Rescisão, anexo, foi assinada pelo autor, muito 

embora não concordando com o seu teor, pois que foi condição imposta para 

assinatura da rescisão contratual. 
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Naquele momento o autor já havia renunciado a Estabilidade Contratual, não 

restando-lhe outra alternativa. 

Verifica-se que trata-se de uma ressalva de carimbo padronizado, pois que dos 

títulos nele mencionados, a maioria deles não se aplica ao autor, e dentre eles, desde 

já se menciona o título Ajuda Deslocamento Noturno, Auxilio Creche, Gratificação 

de Digitador, Adicional Noturno e Insalubridade, sendo que o mesmo jamais 

trabalhou em situações que permitissem o recebimento ou reclamação destes 

títulos.
175

 

 

Para o jurista e especialista em direito trabalhista e previdenciário, Germano Campos 

Silva, parece claro que as questões referentes aos PDIs são próprias e mais adequadas a serem 

resolvidas, nos contextos das negociações entre sindicatos, trabalhadores e empresas nos 

Acordos Coletivos de Trabalho, ou nas Convenções Coletivas de Trabalho. Porém, segundo o 

jurista, tais programas foram feitos sem a participação dos órgãos de representação sindical, 

pelo simples fato da omissão da lei, em exigir a composição de tal parte nestes processos para 

ser oportunizada a defesa dos interesses de seus representados: 

 

Objetivamente esses programas só poderiam ser entendidos no âmbito da 

negociação coletiva, através dos instrumentos normativos, ou seja, a convenção 

coletiva ou acordo coletivo. Contudo, essa não é a prática da maioria das empresas, 

que criam o referido Programa de Demissão Voluntária sem uma atuação do 

sindicato representativo da categoria profissional. Isso ocorre porque não há 

nenhuma exigência legal nesse sentido, podendo a empresa estabelecer o programa 

de forma isolada.
176

 

 

Neste mesmo quesito, umas das afirmações, constantemente presentes na 

argumentação dos trabalhadores na defesa de suas perspectivas, era o fato de que o BESC e o 

Sindicato dos Bancários de Florianópolis e Região, nas diversas e sucessivas edições de seus 

Acordos Coletivos de Trabalho tinham pactuado, que a demissão dos funcionários do BESC, 

por serem representados por este sindicato, seriam efetuadas nas dependências deste, para que 

assim, pudesse dar assistência aos trabalhadores: 

 

Quanto ao Termo de Rescisão passado ao empregador, note-se que o procedimento 

pelo qual se fez valer o reclamado, contraria obrigação assumida através do Acordo 

Coletivo de Trabalho 95-96, como estabelecido por sua cláusula 37, já que o único 

órgão autorizado a procedê-la era o sindicato. 

Explicando a esdrúxula opção do reclamado, pela única razão de que o sindicato só 

homologa a rescisão COM RESSALVAS.
177
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Os trabalhadores e trabalhadoras do BESC se insurgiam contra seu empregador, 

afirmando que não cumpria o postulado quanto o local de assinatura do Termo de Rescisão 

pactuado no ACT, preferindo realizá-lo como possibilita a lei no Ministério do Trabalho, ou 

em suas Delegacias Regionais do Trabalho. Como afirmou em sua ação trabalhista Norberto 

de Paula, “na demissão, o reclamado exigiu que a homologação da rescisão fosse feita no 

Ministério do Trabalho, contrariando obrigação estabelecida no ACT.”
178

. Segundo este, o 

intuito de tal prática, destinava-se a fugir do papel fiscalizador do sindicato, e de seu poder de 

exigir a realização do Termo de Rescisão, com ressalvas do trabalhador ou do Sindicato, para 

que tais ressalvas não venham a ser trazidas e discutidas perante a Justiça. Assim afirma o ex-

bancário do BESC: 

 

Aliás, a homologação foi procedida perante o M.T e não perante o Sindicato, 

exatamente para fugir à fiscalização que o sindicato procede, registrando as 

necessárias ressalvas. Ressalvas que o reclamado não admite sejam feitas, para que 

não tenha que vir a responder perante o judiciário. 

O que torna viável o pleito, para que o Reclamado não se furte das obrigações 

assumidas, para tentar impedir que o reclamante vá buscar seus direitos.
179

 

 

Quando prestou seu depoimento nesta Justiça em ações relacionadas aos PDIs, os 

diretores do Sindicato dos Bancários de Florianópolis e Região, Jocenir Albertino Neto e 

Jandira Meneses, afirmaram que o órgão não se oporia às homologações de rescisões, desde 

que fossem voluntárias e sem nenhuma forma de coação, mas sem abrir mão de realizar sua 

função social e fazer as ressalvas necessárias. Conforme descrito abaixo: 

 

Pelos representantes do Sindicato foi dito que não se opõem a realizar as 

homologações das rescisões trabalhistas, mas entendem que a ressalva está dentro da 

faculdade conferida à entidade Sindical e ao empregado, pois os direitos dos 

empregados são impossíveis de se mensurar quando da rescisão e que lesões 

ocorridas a estes direitos, no decorrer do contrato, não podem ser quitadas de forma 

ampla e irrestrita. Com relação à renúncia à estabilidade, o Sindicato entende que 

não há nenhuma ilegalidade, desde que partindo de um ato voluntário do próprio 
empregado.

 180
 

 

Segundo a ex-funcionária do BESC, Valéria Heleonora Conceição, o banco 

argumenta que com o aceite das condições apresentadas no Termo de Rescisão de Contrato de 

Trabalho sem ressalvas da trabalhadora, dando o fiscal da Delegacia Regional do Trabalho a 

legitimidade ao documento, revogou-se qualquer discussão sobre tal questão. No entanto, 

                                                 
178

 Ação Trabalhista n
o 
647 de 1996, folha 3. 

179
 Ação Trabalhista n

o 
647 de 1996, folha 234. 

180
 Ação Civil Pública n

o
 3489 de 1998, folhas 22-23. 



 

94 
 

como afirma a ex-bancária, naturalmente não sendo os fiscais do Ministério do Trabalho 

qualificados para compreender todas as complexidades das categorias de trabalho presentes 

no Brasil, estes não poderiam razoavelmente compreender os cálculos envolvidos nos Planos 

de Demissões Incentivadas de bancários do BESC, assim não podendo orientar a trabalhadora 

acerca de tais questões no momento, auxiliando-a na defesa de seus direitos quando da 

rescisão de contrato: 

 

A ressalva constante no verso do TRCT declara que a autora concordaria com o 

cálculo e valor de indenização apresentados, e o empregador pugna pela validade 

por ter sido homologado pelo fiscal da DRT/SC. A realidade, porém, é que a 

autoridade homologadora não dispunha de conhecimento acerca do Programa de 

Demissão Incentivada, porquanto não poderia auferir a certidão do valor 

apresentado, assim como à autora foi imposta a ressalva coercitivamente como parte 

do acordo a qual aderia, tudo conforme já explicitado quando da manifestação 

anteriormente sobre as preliminares da ação.
181

 

 

Para Everson Silva Filho, a situação era clara, o banco realizou suas demissões da 

forma que realizou com o nítido intuito de negar a seus trabalhadores os direitos que devia, 

mas os quais a gestão empresarial não possuía interesse de pagar: 

 

Sem qualquer vinculação desse Incentivo às verbas devidas pelo Reclamado em 

virtude do descumprimento de suas obrigações trabalhistas. 

Transparecendo que o carimbo aposto no verso do termo de rescisão consiste numa 

grosseira simulação no afã de restringir os direitos do reclamante num engodo para 

desobrigá-lo de pagar aquilo que negou ao trabalhador durante a contratualidade.
182

 

 

De acordo com o jurista Germano Campos Silva, os PDIs apresentam grande risco 

para os trabalhadores próximos da aposentadoria, porém, sem concluir os requisitos para 

efetivá-la. Estes colocam-se em uma situação jurídica complicada, ao complementarem suas 

contribuições à Previdência Social como trabalhador autônomo, empresário, ou conseguindo 

uma colocação em outro trabalho. Mas, todas estas modalidades incorrem no risco de reduzir 

sua capacidade de contribuição: 

 

No âmbito do sistema protetivo da Previdência Social, o segurado-empregado que 

adere a um Plano de Demissão Voluntária e que esteja próximo à aposentadoria por 

idade, sem, contudo, atender a todos os requisitos exigidos para retirar-se, ficará 

numa situação jurídica bastante delicada. Em primeiro lugar, caso ele não atenda aos 

requisitos necessários para se aposentar, terá de manter o vínculo com o Seguro 

Social, seja como contribuinte individual (autônomo, empresário ou facultativo), 

seja na condição de segurado empregado. Em segundo lugar, poderá ocorrer redução 
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da sua capacidade contributiva, caso não consiga manter o mesmo valor de 

contribuição para a Previdência Social, o que irá refletir na base de cálculo do seu 
benefício [...].

183
 

 

Para Germano
184

, tanto o setor público quanto o setor privado, passavam uma 

imagem fantasiosa dos Planos de Demissões Voluntárias para a sociedade, embora não 

ressaltando as dificuldades que poderiam trazer ao seu público alvo central, que eram os 

trabalhadores mais velhos. Isto ocorreu, justamente para que aderissem ao programa, pois 

caso contrário, só seria interessante para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que já 

preenchiam os requisitos da aposentadoria, somente seria entendida como incentivo do 

empregador a requisitá-la antes. 

Felizmente, em muitos casos, nas buscas da Justiça do Trabalho pela reparação de 

direitos negligenciados na quitação trabalhista realizada pelos PDIs, os trabalhadores e 

trabalhadoras do BESC encontraram juízes conscientes e compreensivos da esfera do Direito 

Trabalhista. Estes viam como clara a limitação dos recibos de quitação trabalhista para darem 

fim apenas aos direitos destacados de forma estrita e aos valores afirmados
185

, devendo ser 

especificada cada parcela e a forma de seu pagamento
186

. O Direito do Trabalho impossibilita 

a quitação completa dos direitos presentes no contrato de trabalho. Mas possibilita a 

verificação da devida implementação em cada caso específico, liberando aquelas parcelas 

efetivamente pagas nos PDIs. Pois, não basta apenas alegar que foram cumpridas todas as 

obrigações devidas, para que assim possa o banco dar fim a qualquer pretensão de disputa 

judicial, para isso é necessária a efetiva comprovação por parte da instituição do pagamento. 

Como afirma o Juiz da Justiça Trabalhista, os documentos produzidos por estes programas, 

não possuíam nem a legitimidade para quitar tais disputas de interesses na forma que foram 

apresentados: 

 

O programa de Dispensa Incentivada, como forma da renúncia do contrato do 

trabalho, somente libera o empregador das parcelas efetivamente lançadas no 

respectivo Termo de Rescisão.  

A transação nele contida envolve apenas a legitimação da rescisão do contrato de 

trabalho, por meio do Programa de Dispensa Incentivada.  

O fato de constar daquele documento que sempre foram cumpridas as obrigações 

decorrentes do contrato não é suficiente para que o Reclamado obtenha a liberatória 

pretendida, já que é incabível a interpretação extensiva que pretende outorgar ao 
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referido documento que, na verdade, não contém quitação alguma, nem possui efeito 

de coisa julgada.
187

 

 

Conforme a compreensão deste membro da Justiça, o intuito dos PDIs autorizados 

pela lei não é o abono das condutas ilegais praticadas pela empresa, não pagando os ajustes 

devidos a seus trabalhadores, como se tivessem a pretensão de considerá-los concluídos. O 

intuito destes programas, segundo este juiz, seria apenas a forma de facilitar às empresas o 

processo de justa quitação trabalhista, entre empresas e empregados: 

 

Ressalte-se que a natureza do Programa de Incentivo Desligamento não é a de quitar 

todas as parcelas do contrato de trabalho, abonando a conduta ilegal do Reclamado 

que sonegou direitos negados durante o curso do contrato de trabalhistas a seus 

empregados no curso do contrato de trabalho. Esses programas têm por finalidade 

apenas adequar o funcionamento da empresa, administrativa ou financeiramente, por 
meio da redução do seu quadro de pessoal.

188
 

 

Diversos membros do judiciário compreenderam, que sujeitos às pressões advindas 

das possibilidades de privatização, os funcionários se viram na incerteza e caíram na tentação 

lançada pelo banco, de aceitar a suposta revogação de seus direitos: 

 

Diante de tal situação lança-se programas de desligamento voluntário para 

“enxugar” os quadros oferendo vantagens pecuniárias aos empregados certamente 

inseguros nessa fase de mudanças (é notório o fato de que qualquer cisão, fusão, 

privatização ou mudança na administração da empresa geram insegurança para os 

que nela trabalham). Incluem-se nesses programas cláusula concedendo quitação 

geral do contrato de trabalho indigitando tal cláusula como transação.
189

 

 

Estes PDIs vinham sendo utilizados por todo o continente Latino americano através 

destas mesmas pressões como forma de reduzir os quadros de funcionários das empresas. 

Sendo as empresas as grandes vitoriosas no processo de adoção destes programas, pois se 

desfaziam facilmente de custos, à custa do desemprego e incerteza de seus trabalhadores. No 

entanto, isto ocorria sem ressarcir seus direitos de forma justa: 

 

As pressões no processo de privatização de estatais que vêm sofrendo os países da 

América Latina são notórias e amplamente noticiadas, e o “enxugamento” dos 

quadros é um requesito para a venda de tais empresas. 

Logo, a vantagem maior do PDV obviamente é da empresa que se torna mais 

atrativa, não se importando a mesma que tais programas geram uma quantidade 

                                                 
187

 Ação Trabalhista n
o
 2439 do ano de 1997, folha 495. 

188
 Ação Trabalhista n

o
 2439 do ano de 1997, folha 496. 

189
 Ação Trabalhista n

o
 6251 do ano de 1999, folha 132. 



 

97 
 

incomensurável de desempregados que dificilmente conseguirão uma recolocação 

no mercado de trabalho ante a situação econômica atual do país.
190

 

 

Assim, mesmo que eventualmente em instâncias superiores, como o Tribunal 

Regional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, ou quando retornadas à primeira 

instância para serem reparadas, foi considerado na maior parte pela Justiça do Trabalho, que 

os trabalhadores e trabalhadoras tinham direito a recorrer a esta mesma Justiça para fazer 

qualquer reparação pertinente sobre os direitos rescindidos. Mesmo que, em alguns casos 

limitados, houvesse a perda do direito de discutir certas questões pelo tempo transcorrido. 

Alguns magistrados se posicionaram de forma ameaçadora às garantias de direitos dos 

trabalhadores, corroborando com a ideia da defesa jurídica do banco, de que os PDIs se 

tratariam, basicamente, de contratos civis sobre direitos, mas não eram estes a sua maioria. 

Como veremos a seguir, o desejo de desligar-se da empresa pelo cansaço do dia a 

dia, ou pelo medo da privatização, mesmo assim permanecia. Estes trabalhadores e 

trabalhadoras buscavam outras formas de rescindir seus contratos de trabalho, da forma mais 

favorável possível, quando colocados obstáculos em suas participações nestes programas pelo 

empregador, requerendo estes para com a Justiça do Trabalho suas rescisões indiretas pelos 

descumprimentos de direitos pactuados por parte do BESC. 

 

2.2 – A CONTESTAÇÃO FINAL DA FLEXIBILIZAÇÃO DE SEUS DIREITOS: AS 

RESCISÕES INDIRETAS PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO 

PELO BESC 

 

O Reclamante somente bateu as portas desta Justiça Especializada do 

Trabalho em busca de uma “indenização” que entende, data máxima 

vênia, ter direito.
191

 

 

Foi possível observar, que existia o interesse real, por parte dos trabalhadores e 

trabalhadoras do BESC, de aderirem aos PDIs para facilitar seu desligamento do banco, com 

uma contrapartida financeira favorável quando possível. Isso fez com que alguns dos 

bancários e bancárias que buscaram aderir aos PDIs, porém foram recusados pela gerência do 

banco, recorressem à Justiça do Trabalho, com o objetivo de exigir seu desligamento do 

banco e o pagamento de seus direitos, através de pedidos de rescisões indiretas. 
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As rescisões indiretas, regidas pelo 483º artigo da CLT, se caracterizam por uma 

espécie de rescisão por justa causa por parte do empregado, quando o empregador descumpre 

alguma das regras acordadas pelas diversas partes envoltas na relação de trabalho. Como por 

exemplo, a exigência de serviços demasiadamente severos ou difíceis; rigor excessivo dos 

superiores; o risco de saúde no desenvolvimento do trabalho exigido; a difamação contra a 

pessoa do empregado e sua família; a redução do trabalho com o claro intento de reduzir os 

salários dos empregados; o empregador não cumprir as condições e as regras estabelecidas em 

contrato. Esta última seria a causa mais comum utilizada como fundamento para o pedido de 

rescisão indireta do contrato de trabalho por parte dos funcionários do BESC. É demonstrado 

através destas ações trabalhistas, as diversas discrepâncias que suas realidades de trabalho 

possuíam com as condições estabelecidas para o trabalho dos bancários, pelos diversos 

Acordos Coletivos de Trabalho e Convenções Coletivas de Trabalhos, ao longo dos anos. 

Eram por estes, que se possuía o intuito a formação de acordo entre as entidades sindicais 

trabalhadoras, as entidades sindicais dos bancos e as empresas bancárias específicas para 

estabelecer os direitos e deveres mínimos do trabalho bancário brasileiro. 

Foram neste tipo de circunstâncias, em que se encontrou Cesár Reginni Loitz, que 

trabalhou no BESC desde 1980 como escriturário, na compensação de cheques, tanto em 

Florianópolis quanto em Joinville. Este trabalhou cumprindo as adicionais nonas e décimas 

horas de trabalho diário comum aos trabalhadores do banco, mas não podia preencher assim 

como outros em sua folha de presença individual. Após anos de serviço, pressentindo os 

ventos privatizadores que se faziam presentes, decidiu pedir sua adesão ao PDI no ano de 

1998 para o banco: 

 

Após momento de reflexão, e diante da possibilidade de privatização do banco, 

assunto que está sendo abordado por toda a mídia, fez com que o Reclamante 
ingressa-se no mencionado plano de incentivo de demissão voluntária.

192
 

 

No entanto, após algum tempo de espera da formalização do processo de 

desligamento, através do recebimento de plano de oferta por parte do banco e buscando se 

interessar por tal questão, certo dia tomou conhecimento através do setor competente a 

organização dos PDIs, de que o banco havia cancelado qualquer forma de demissão 

voluntária. Todavia, Cesár acreditou que estava com seu direito garantido, por haver 

submetido todos os documentos nos prazos corretos, programando sua saída do banco através 
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de uma série de investimentos, no entanto, que lhe exigiram a realização de vários 

compromissos de caráter financeiro. Porém, após longos dezoito anos trabalhando nas 

agências do BESC da cidade Florianópolis, certo dia, César se deparou com a exigência de 

sua transferência, considerada por si abusiva, para a cidade de São Miguel D´Oeste. O 

trabalhador acreditou, inclusive, que a transferência estava sendo realizada com o intuito de 

prejudicar lhe, e força-lo a se demitir de outra forma: 

 

É evidente que a transferência imposta ao Reclamante está sendo feita como forma 

de pressão para que o mesmo se demita do emprego, haja vista que a reclamante 

possui residência estabelecida em Florianópolis, onde tem raízes, possui crédito no 

comércio, bem como estão todos seus amigos e familiares.
193

 

 

César decidiu ajuizar reclamatória trabalhista junto à Justiça do Trabalho contra o 

BESC, fazendo seu pedido de rescisão indireta fundamentado no artigo 483º da CLT, pelo 

descumprimento do pacto nos Acordos Coletivos de Trabalho, quanto à transferência de 

funcionários do BESC. Por sua vez, abusos semelhantes que representaram a gota final, 

aconteceram com Rivaldo José Petri, que desde 1978 trabalhava no BESC, tendo alçado 

cargos relevantes como coordenador de marketing, mas tendo que se ausentar, através de uma 

licença de saúde não remunerada, a partir do início de setembro de 1997. Este considerou 

abusivo quando foi contatado pelo BESC, lhe informando que deveria retornar ao trabalho, 

caso contrário seria demitido. Decidiu então entrar com ação na Justiça do Trabalho, exigindo 

sua rescisão indireta, baseado na exigência ilegal de esforços extremos para a condição do 

empregado: 

 

Assim entende-se, porque após a concessão da licença sem vencimentos, o 

reclamado, numa atitude prepotente, determinou o retorno ao serviço por parte do 

reclamante, sendo que a negativa ensejaria numa demissão imposta, como já dito. 

Assim, requer seja rescindido o contrato de trabalho, por ato do empregador, 

condenando-o ao pagamento da indenização legal, aviso prévio, férias, inclusive 

com 1/3, participação nos lucros e multa do FGTS, optando o reclamante pela 

manutenção do vínculo até a rescisão na forma do §3º do art. 483.
194

 

 

Houveram casos aos quais não se observou outra forma de desligamento de uma 

forma justa do banco em que trabalhavam. Alguns trabalhadores como João Antunes Neto e 

Lourival Luz Martins pediram suas rescisões indiretas, apenas alegando o simples e direto 
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descumprimento do acordado nos ACTs bancários, através da discrepância com a realidade de 

trabalho vivida. É o observado no relato de João: 

 

Como demonstrado anteriormente, o Reclamado descumpriu diversas condições 

contratuais ao sonegar os direitos do Reclamante, além de desrespeitar a legislação 

vigente e as Convenções Coletivas da Categoria, o que autoriza a rescisão indireta 

do Contrato de trabalho com o Reclamado com base no art. 483, inciso “d” da 
CLT.

195
 

 

Outro desses casos foi de Josemar dos Santos, que trabalhou no banco desde 1979, 

nas atividades vinculadas ao setor de chefia de seções, e a partir de 1993 passou a ser 

acometido por doença de saúde, que levou inclusive, à uma aposentadoria por invalidez. A 

saúde deste, que estava vulnerável, foi ainda mais asseverada pelas realidades de seu ambiente 

de trabalho, e vislumbrando o fim da empresa no horizonte através dos projetos de 

privatização, decidiu por desligar-se da empresa. Este acabou buscando sua adesão ao PDI a 

partir de 1996, entretanto, o banco não se manifestou de nenhuma forma sobre a questão até 

que fosse aprovada a aposentadoria por invalidez do autor. Demonstrando uma clara 

discriminação por parte de seu empregador, como consta em sua inicial: 

Pois bem Excelência, e aqui reside o cerne da quaestio, em agosto de 1996, através 

de requerimento administrativo, ou seja, bem antes de ser aposentado por invalidez, 

o Reclamante requereu a sua adesão ao programa de incentivo à demissão 

voluntária, haja vista preencher os requisitos exigidos. 

Também não olvidar, que o requerimento administrativo só foi originado em razão 

de que o Reclamado, sem nenhuma justificativa plausível, persistia em não atender 

os diversos pedidos do Reclamado expressando sua vontade em aderir ao programa 

de incentivo à demissão voluntária. 

Como até hoje não obteve resposta do requerimento, restou caracterizado o 

tratamento diferenciado e discriminatório por parte do Reclamando, (ex vi do artigo 

5º, caput, da Lex Mater de 1988).
196

 

 

Josemar foi à Justiça do Trabalho para requerer que esta se manifestasse, pela 

obrigação por parte do BESC de pagar ao autor o valor devido como se tivesse de fato aderido 

ao programa, já que possuía conhecimento, de que a mesma condição pela qual passava, não 

havia sido impedimento anteriormente para o recebimento de tal valor por outros bancários: 

 

Desta forma, considerando que o requerimento protocolado pelo Reclamante em 

agosto/96 foi anterior a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS, nenhum 

óbice existia para aderir ao programa e receber do Reclamado a indenização 

proporcional ao tempo de serviço. 

Neste vértice requer se digne Vossa Excelência condenar o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a importância de R$ 24.809,76 (vinte e quatro mil, oitocentos e nove 
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reais e setenta e seis centavos), referente ao valor do incentivo financeiro a razão de 

85% da remuneração mensal pelo tempo de serviço prestado pelo Reclamante (18 

anos). 

Não obstante todos os argumentos acima declinados, concorre para o 

reconhecimento do direito perseguido e da exata pretensão jurisdicional do Estado, o 

fato do Reclamado ter concedido os benefícios decorrentes da demissão voluntária 

aos empregados abaixo nomeados e cujos Termos de Rescisão trazem em seu bojo a 

cláusula de aposentadoria destacada a indenização paga no afastamento, a saber 
[...].

197
 

 

O BESC, por sua vez, caracteriza o pedido de seu ex-empregado de forma jocosa, 

afirmando que este desejava receber uma vultosa quantia de dinheiro, simplesmente por que 

outras pessoas haviam a recebido. Em sua visão, o BESC apenas possuía o dever de pagar a 

indenização aos empregados que tivessem selecionado para serem demitidos, por considera-

los muito onerosos para a estrutura do banco, como afirma em sua contestação:  

 

Possuía o reclamante a obrigatoriedade do Banco em lhe conceder uma indenização 

baseada em incentivos financeiros oferecidos para rescisão contratual por 

liberalidade do empregador aqueles empregados que venham onerando o Reclamado 

sem a necessidade da contraprestação laboral.
198

 

 

Ressaltando que, devido às novas demandas do sistema financeiro nacional, de 

acordo com as medidas saneadoras e privatizadoras exigidas pelo Governo Federal, o banco 

tem implementado PDIs, para adequar-se a esta nova realidade, conforme suas necessidades. 

Possuindo a liberalidade de aceitar ou não a adesão de empregados a estes programas, e 

afirmando de maneira clara que não havia interesse por parte do banco em demitir através de 

PDI este funcionário, que provavelmente se aposentaria por meio do INSS, forma menos 

custoso financeiramente para o banco: 

 

Vale a pena lembrar, que os Programas de Demissões Incentivadas, tem por objeto a 

equação econômica com a e atual realidade do país e que cada caso é analisado 

conforme as necessidades do Banco empregador. 

Portanto tratando-se de liberalidade, onde o principal fator de análise é o custo 

benefício, é fácil concluir que não interessa ao Banco, no caso em questão, o 

pagamento de indenização por acordo, porque o mesmo estaria obrigado a 

desembolsar elevada quantia a empregado a mais de 5 anos em gozo de auxilio 

doença, em vias de se aposentar como de fato ocorreu. 

 

Josemar, por sua vez, afirma que o próprio fato de não haver seu empregador se 

manifestado nem mesmo negativamente, acerca de seu pedido de adesão às demissões, já 

caracteriza a má-fé do banco pela omissão de resposta a seu empregado. Surpreendeu-se 
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ainda, com o banco que alegou não ter autorizado a adesão desse por estar em caso de auxílio-

doença, não podendo processar-se a demissão, caso que não era verdade na época do pedido: 

“Todavia, e para surpresa do Reclamante, vem agora o Reclamado alegar evasivamente e com 

altíssima carga de inconveniência, que como o Reclamante estava em gozo de auxílio-doença 

não poderia aderir ao plano de demissão voluntária”
199

. Como demonstra Josemar em sua 

contra-argumentação, este não se enquadrava nas categorias de impedimento à adesão aos 

Planos de Demissão Incentivada, que eram: ter a possibilidade direta de um novo emprego em 

qualquer esfera pública; estar movendo Ação Trabalhista contra qualquer membro do Sistema 

Financeiro BESC; ou até a data de seu requerimento de adesão já haver requerido processo de 

aposentadoria ao INSS. Conforme referência em sua peça processual parte do PDI do BESC: 

 

6. Impedimento à participação  

Não poderá participar do programa o Empregado que:  

- Tenha sido nomeado ou admitido em outro cargo ou função pública federal, 

estadual ou municipal, em caráter permanente ou tenha sido aprovado em concurso 

público, pendente de nomeação na data da formalização do requerimento de adesão.  

- Na data em que protocolar o requerimento, já tenha requerido aposentadoria ou se 

aposentado junto ao INSS.  

- Movendo Reclamatória Trabalhista contra o BESC ou BESCRI, exceto 

Reclamatórias Trabalhistas em que apareça como substituto processual. A Diretoria 

Executiva do BESC ou da BESCRI poderá, a seu crédito, aceitar adesão de 
empregados nessa situação.

200
 

 

Josemar acabou por ter vitória em sua disputa trabalhista, tendo aceito seu direito de 

indenização pela discriminação da não existência de autorização por parte de seu empregador 

à adesão da demissão incentivada, mesmo preenchendo os critérios exigidos e buscados pelo 

banco. Apesar de o banco recorrer em todas as instâncias, procurando provar que o autor 

havia requerido sua aposentadoria e que não poderia aderir ao programa, devido a suspensão 

do contrato de trabalho pelo recebimento de auxílio-doença, o resultado foi improcedente para 

o banco. 

O Ministério Público do Trabalho abriu procedimento de número 214/1998, frente à 

denúncia do Sindicato dos Bancários, de que o BESC estaria infringindo dispositivos legais 

da relação trabalhista, em seu IV Programa de Incentivo à Demissão Voluntária, no ano de 

1998, levando o MPT a entrar com Ação Civil Pública de nº 3489. Estas infrações 

representam a violação dos valores constitucionais da dignidade da pessoa humana e dos 

valores sociais do trabalho. As cláusulas discriminatórias presentes nestes programas 
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pretendiam impedir a participação de certos trabalhadores nos mesmos, como no caso 

daqueles que possuíam Ações Trabalhistas contra o Sistema Financeiro BESC, ou que já 

tivessem recebido qualquer quantia de dinheiro, através de decisão judicial em processos 

trabalhistas, contra os membros do mesmo sistema financeiro: 

 

Pelo Ministério Público foi dito que a Cláusula constante no Programa à inexistência 

do empregado mover ou ter movido reclamatória trabalhista contra o Sistema 

Financeiro BESC, ou mesmo que tenha recebido qualquer importância decorrente da 

ação trabalhista é ilegal por violar o artigo 5º. Inciso II e XXV, da CF/88, atentando 

contra o direito constitucional de ação que faculta a qualquer pessoa buscar no Poder 

Judiciário o resguardo de seu direito subjetivo violando ou ameaçando.
201

 

 

Requerendo o Ministério Público do Trabalho que a cláusula sexta do PDV IV, que 

afirma o seguinte texto: “os empregados que estejam movendo ou tenha movido Reclamatória 

Trabalhista contra o SFBESC e que tenha recebido qualquer importância decorrente de 

ação”
202

. O BESC agiu como o Estado absolutista para com seus súditos, não seus 

funcionários, exigindo que cumprissem requisitos arbitrários, com grande exigência para os 

cidadãos, constrangendo-os e negando-os o seu direito básico do acesso à Justiça: 

 

Portanto, não é crível que o próprio Judiciário chancele essa discriminação arbitrária 

do Recorrido, consubstanciada na irônica justificativa de que se trata de mero 

exercício por parte de empregador do direito potestativo de impor regras aos seus 

“súditos”. Ora, a época do Estado Absolutista onde a vontade de uns imponha-se 

pela força, a muito tempo passou, hoje vive-se no Estado Democrático de Direito em 

que todos merecem o mesmo tratamento, respeitadas as desigualdades inerentes, e 

tais desigualdades são somente aquelas contempladas no ordenamento jurídico e não 

as discriminatórias, pois ninguém pode ser lesado por exercer um direito 

constitucional, que é o de vir ao Estado invocar a sua função jurisdicional, sob pena 

de voltarmos a autodefesa, onde a força sobrepõe-se a justiça. O direito 

constitucional de ação não pode ser obstacularizado, quer diretamente, quer por 

meio de artimanhas, punindo aqueles que o buscam. Ao prosperar a inusitada tese da 

sentença o enunciado da igualdade, base da democracia moderna será defenestrado. 

Se o disposto na Cláusula 6
o
 do Programa de Incentivo de Demissão Voluntária de 

Recorrido não vulnera o direito constitucional de ação, garantia assegurada aos 

cidadãos brasileiros e consagrada nas Constituições Pátrias, o que poderia contrariar 

frontalmente, na concepção da Juíza a quo, o direito de ação? 

Ora, como alhures citado não se pode conceber que empregadores, imponham o 

preenchimento de requisitos arbitrários e, principalmente, inconstitucionais por parte 

dos seus empregados, se a adesão ao Programa também os beneficia. Não restam 

dúvidas que é “salutar”, como se expressa a digna Sentenciante a quo, a imposição 

de medidas, mas, daí, aplaudir o malferimento ao exercício do direito de ação, do 
acesso ao judiciário, ultrapassa os limites do bom-senso

203
. 
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O TRT reagiu às manifestações do Ministério Público, afirmando que concordava 

com o posicionamento do juiz de primeiro grau de negar provimento aos pedidos do MPT, 

considerando não haver violação de direitos por parte do banco. Demonstrou-se não haver 

interesse público para a intervenção do MPT, apenas existindo interesses individuais em 

questão. Os desembargadores do TRT alegaram, por sua vez, que a violação de direitos estava 

tentando ser feita pelo próprio MPT, quando este pretenderia aplicar arbitrariamente normas 

obrigatórias a empresa, violando seu direito de atuar dentro das margens da lei: 

 

Com efeito, não pode o Poder Judiciário impor regras em caráter abstrato as 

empresas, pelo que a determinação de que se abstenha o empregador de instituir 

programa de demissão voluntária com essa ou aquela regra fere frontalmente a regra 

constitucional de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei (art.5, II, da Carta Magna)”
204

. 

 

O BESC se defendeu mais uma vez, afirmando manter a estabilidade empresarial 

através da redução de quadros de funcionários específicos, buscou otimizar seus PDIs. 

Reagindo às necessidades econômicas, esses programas foram implementados para beneficiar 

seus empregados como um incentivo financeiro, porém, a empresa não teria a obrigação de 

realizá-los. Portanto, que as condições destes eram de total liberdade por parte do banco: 

 

Acontece que o Recorrido, necessitando reduzir seu quadro de pessoal, buscando 

manter a estabilidade empresarial que permite a continuidade dos negócios, ou seja, 

eliminação de prejuízos, lançou plano de demissão voluntária, definindo o perfil 

para acesso
205

. 

Como dito, o Banco do Estado de Santa Catarina, por necessitar enquadrar-se dentro 

da nova realidade econômica surgida com o plano Real, viu-se obrigado a reduzir 

seus custos, ao mesmo tempo em que lhe era exigido ampliar seus ativos. 

Assim, antes de adotar qualquer medida mais dramática com relação ao seu corpo 

funcional, editou plano de demissão, o qual permitia um ganho adicional ao 

empregado, quer para gozar de uma aposentadoria mais folgada (aos que reuniam 

condições de acesso ao benefício) ou para enfrentar uma nova atividade. 

Destarte, não havendo disposição ilegal que imponha ou não à empresa a instituição 

de plano de incentivo à demissão, não é errado concluir que esse direito situa-se 

dentre aqueles denominados direitos potestativos. 

Com isso, se o plano de demissão é um direito potestativo da empresa, tem ela total 

liberdade de estabelecer as condições de acesso ao referido plano, ainda que tais 

condições possam excluir alguns empregados, pois se assim definiu, é porque não 
tem interesse em ajustar com eles o referido plano.

206
 

 

De todo modo, percebendo que eventualmente teriam que pagar mais direitos do que 

haviam já pago nesta ação, o banco preferiu de forma mais constante ceder a negociação de 
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acordos judiciais, ou mesmo extrajudiciais trazidos para a legitimidade das audiências de 

Conciliação da Justiça do Trabalho. Em alguns dos processos apresentados, tais acordos 

representaram um modo de pôr fim à disputa legal. De certa forma, estas foram recebidas 

positivamente pelo judiciário, assim como nos entendimentos da restrição da rescisão de 

diversos direitos quando da demissão. 

Ainda assim, em alguns casos, as negociações realizadas pelo banco, tanto nas 

condições postuladas por estes acordos indenizatórios propostos em seus PDIs, quanto na 

retificação dos mesmos, o Ministério Público de Santa Catarina buscou impugnar tais acordos 

para defender os interesses das finanças do Estado. Para tal, a alegação realizada foi a de que 

se fragilizavam as economias do governo estadual e sua estrutura, ao despender grandes 

volumes de recursos financeiros, para retificar as indenizações de cofres que estavam em 

questionamento sobre as políticas de saneamento e renegociação de dívidas estaduais. 

Afirmou-se então, que não havia certeza se estas renegociações de direitos requeridos eram 

legítimas, insinuando esta ilegitimidade através dos pedidos feitos pelos bancários e 

bancárias. 

No terceiro capítulo desta dissertação, observaremos as experiências daqueles que 

possuíram menos sorte, sendo alvos e sujeitos de Comitês Disciplinares, que buscavam julgá-

los administrativamente, consolidando ao banco a legitimidade para demiti-los por Justa 

Causa, levando estes bancários a sofrer a pior forma de rescisão contratual de trabalho, as 

quais se analisará. 

  



 

106 
 

CAPÍTULO 3: “UM TEATRO ORQUESTRADO” E “UMA EXIGÊNCIA LEGAL, A 

QUAL É MAQUIADA PELO INTERESSE PATRONAL”: BANCÁRIOS E 

BANCÁRIAS EM BUSCA DE JUSTIÇA FRENTE ÀS DEMISSÕES DISCIPLINARES 

CONSIDERADAS INJUSTAS 

 

Este capítulo tem como objetivo a análise da experiência de bancários funcionários 

do BESC demitidos por Comitês Disciplinares deste banco na cidade de Florianópolis. Para 

tal, foram utilizadas como fonte de análise histórica 16 ações trabalhistas movidas na Justiça 

do Trabalho, provenientes das Juntas de Conciliação e Julgamento (JCJ)
207

 da região da 

Grande Florianópolis. Essas compõem o quadro de ações trabalhistas ajuizadas por antigos 

trabalhadores empregados pelo BESC após o fim de suas carreiras na instituição. Todas as 

Reclamatórias Trabalhistas analisadas foram requeridas à Justiça do Trabalho entre os anos 

1997 a 1999. 

Das 16 Ações analisadas, 14 são Ações Individuais, sendo ajuizadas apenas por um 

trabalhador ou trabalhadora, alguns com mais de um processo. Do restante, uma foi realizada 

por dois trabalhadores em conjunto, e outra é uma Ação Coletiva envolvendo 15 empregados 

do Sistema Financeiro BESC. Esses processos representam a busca por direitos de um total de 

26 empregados do BESC, que possuem em comum o rompimento de seus contratos com o 

banco no qual já trabalharam, vinculado a decisões acerca da apuração de cometimento de 

falta grave em relação ao trabalho, realizadas pelo Comitê Disciplinar do próprio banco 

empregador. 

A análise destas Ações Trabalhistas nos permite observar as experiências e memórias 

de trabalhadores e trabalhadoras ao vivenciar e reagir as mesmas condições e experiências 

durante a relação de trabalho bancário. Tais experiências fomentam o sentimento de injustiça 

realizada pelas decisões unilaterais dos Comitês Disciplinares de seu empregador. Projeta-se, 

também, individual e coletivamente, a esperança de que a Justiça do Trabalho, como órgão 

legítimo poder constituído para declarar a justiça e a melhor interpretação do Direito nas 

relações de trabalho no país, realize um julgamento considerado justo e imparcial revisando a 

compreensão unilateral realizada pelos Comitês Disciplinares do BESC. 

Através destas Ações Trabalhistas podemos analisar de qual forma estes agentes 

históricos se utilizaram da Justiça do Trabalho como um meio de disputa e atuação na busca 
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de seus interesses contra as formas de exploração e abusos nas relações de trabalho. 

Utilizando suas demandas frente ao Poder Judiciário como fonte de análise historiográfica, 

associada a pesquisas interdisciplinares que preencham as lacunas de informações deixadas 

pelo foco processual-jurídico, podemos observar de que forma estes trabalhadores e 

trabalhadoras experienciaram as relações empregatícias, bem como, questões subjetivas 

através da narrativa de suas trajetórias de vida e de trabalho, refletindo em um entendimento 

acerca de como compreenderam a sua relação com o seu empregador e outros funcionários, 

bem como, de que forma buscaram agir sobre aquilo que compreenderam como injusto ou 

ilegal, frente a seus direitos trabalhistas garantidos pela legislação nacional do Brasil. 

É importante observar a forma como se utilizaram da estrutura da Justiça do 

Trabalho como um dos meios possíveis de obter suas compreensões de justiça e a realização 

de seus direitos, bem como, reagiram à contra argumentação dos representantes de seus 

empregadores e aplicação e interpretação da lei determinada pelos operadores do Direito, 

responsáveis por suas ações. As experiências destes trabalhadores e trabalhadoras quanto à 

busca por justiça e pela aplicação e garantia das leis e direitos trabalhistas que possuem como 

cidadãos e cidadãs brasileiros, contrapõem-se frente a uma realidade nacional e internacional 

de flexibilização de direitos e garantias trabalhistas. Tal como a diminuição das postulações 

legislativas sobre estas questões, influência global sobre a qual os interesses em jogos nas 

apurações de Comitês Disciplinares do Sistema Financeiro do Banco do Estado de Santa 

Catarina quanto o cometimento de falta grave por seus empregados e a sua possibilidade de 

demissão pela legislação trabalhista certamente estão inseridos. 

Estas apresentam potencial de análise acerca das experiências de trabalhadores desde 

a década 1970. Buscamos compreender de que forma os funcionários bancários empregados 

pelo BESC experienciaram os paulatinos processos de flexibilização da legislação trabalhista 

nacional. Legislação esta, que fora historicamente construída, passando a ser considerada 

como única no mundo jurídico do trabalho internacional, asseverados ainda pelas tendências 

internacionais desencadeadas pelo novo ciclo histórico de globalização de reestruturação 

produtiva das atividades econômicas, buscando cada vez mais um mercado comercial 

desregulado e um ambiente de trabalho mais volátil e flexível. 

As 16 Ações Trabalhistas utilizadas como fonte história neste capítulo, têm como 

sujeitos protagonistas trabalhadores e trabalhadoras do BESC que possuem em comum a 

experiência de vivenciar um processo disciplinar realizado por seu empregador, para apurar o 

cometimento de falta grave como previsto no artigo nº 482 da Consolidação das Leis do 
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Trabalho (CLT)
208

, através da interpretação unilateral de um Comitê Disciplinar designado 

pela própria estrutura interna da instituição. A CLT em si não possui nenhuma determinação 

específica sobre os Comitês Disciplinares, estes são órgãos particulares, compostos de forma 

autônoma pelas próprias regras privadas do empregador, responsáveis pela decisão por parte 

deste se a demissão de um empregado é legítima segundo a interpretação da CLT. No BESC, 

estes eram regidos pelo regulamento interno do banco, determinando que a composição dos 

Comitês Disciplinares seria de funcionários em cargo de confiança indicados pela Diretoria da 

instituição. Nestes processos disciplinares, evidências apontadas pela apuração interna da 

empresa, fundamentaram um parecer deste comitê à Diretoria do banco, que tomaria a decisão 

final por convicção própria de demitir ou não os empregados, caso este possa ser demitido por 

justa causa
209

. 

Consta entre as demandas desses trabalhadores contra o BESC, quanto às suas 

demissões através da apuração de falta grave pelos Comitês Disciplinares da instituição, a 

percepção que estes comitês de seu empregador, que deles suspeitou e investigou, vindo a 

demiti-los por justa causa. Por mais que supostamente constituídos de forma a pretender-se a 

realizar uma apuração imparcial dos fatos, e a partir das evidências encontradas, emitir um 

parecer pela demissão ou não do funcionário, não lhes garantia a certeza deste direito. 

Reconhecendo a Justiça do Trabalho como a legítima garantidora dos direitos trabalhistas e 

sociais dos cidadãos brasileiros. 

Portanto, é comum entre todos os processos trabalhistas analisados, a requisição da 

garantia dos seus direitos fundamentais como seres humanos e cidadãos brasileiros, do direito 

a ampla defesa e ao devido processo legal. Estes trabalhadores assim requisitaram que fossem 

julgados pelo Estado como legítimo detentor do dever de aplicar o direito, por não confiarem 

plenamente que os Comitês Disciplinares de seu empregador eram capazes, ou que tivessem o 

interesse para julga-los de forma justa e imparcial. É o que podemos perceber ao analisar os 

pedidos e as argumentações que fundamentam a reclamatória trabalhista do bancário Rodrigo 

Vasconcelos Padilha, que afirma não possuir na época dos fatos a consciência da realização 
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das apurações pelo Comitê Disciplinar do BESC que lhe demitiu por faltas consideradas 

graves, e não tendo sido oportunizado o direito a ampla defesa por seu empregador, vem 

buscar através da Justiça do Trabalho o direito constitucional garantido aos cidadãos e cidadãs 

de um Estado Democrático de Direito, como podemos observar: 

 

Agora, após a realização do Comitê Disciplinar tomando conhecimento dos fatos 

elencados no relatório de inspeção motivadores da demissão que lhe foi imposta por 

Justa Causa, relatório este produzido unilateralmente pelo reclamado, não 

concordando com os motivos e as alegadas faltas consideradas graves que lhes 

foram imputadas, vem o autor de socorrer-se do Judiciário Trabalhista, com o amplo 

direito de defesa e do contraditório assegurados pela Constituição Federal, direito de 
defesa que não lhe foi oportunizado pelo reclamado.

210
 

 

Os direitos fundamentais da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal são 

princípios fundamentais da República Brasileira garantidos pelo artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988 em seus incisos LIII a LVII. Garantindo o Devido Processo Legal, 

historicamente constituído do Due Processo of Law do direito anglo-saxão, através do texto 

do inciso LIV “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal”
211

. A averiguação e analise por um juízo imparcial dos fatos delituosos dos quais é 

acusado constituindo-se como um direito fundamental. Este juízo deve ser comprometido com 

a mediação justa dos interesses e poderes das partes, garantidos seus direitos a realização de 

suas argumentações de defesa, a apresentar suas provas e rebater as acusações realizadas 

contra si. Ou seja, o direito a Ampla Defesa garantido pelo inciso LV do mesmo artigo “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
212

 

Todos esses trabalhadores sentindo-se injustiçados pelas apurações supostamente 

imparciais realizadas por seus empregadores, veem o Estado como legítimo detentor do poder 

de império de único e legítimo aplicador coercitivo da Lei o dos direitos
213

 ao requisitar a 

Justiça do Trabalho como legítima defensora e protetora dos direitos dos trabalhadores 

brasileiros na aplicação do inciso LIII do artigo 5º “ninguém será processado nem sentenciado 

senão pela autoridade competente”. Estes direitos da Ampla Defesa e do Devido Processo 
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Legal são garantidos como direitos fundamentais pela Convenção de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em seus artigos 8º e 10º: 

 

Art. 8º: “Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes 

remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam 

reconhecidos pela constituição ou pela lei.” 

Art, 10º: “Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja 

equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que 

decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria 
penal que contra ela seja deduzida”

214
.  

 

Portanto, é direito de todo indivíduo: ter acesso aos aparatos da Justiça; conhecer das 

acusações e argumentações realizadas contra si de forma antecipada; estar ciente do tempo e 

dos meios adequados para elaborar sua defesa; e o direito de ser representado juridicamente, 

caso julgue necessário. 

Pode-se observar o descumprimento e desrespeito a preceitos e direitos tão 

fundamentais quando um dos requisitos mais básicos para o direito a Ampla Defesa é negado, 

o direito de ter acesso ao próprio suporte jurídico, que lhe possibilite tanto o conhecimento de 

seus direitos quanto o modo como operacionalizá-los. Conforme consta na Ata de Audiência 

do Comitê Disciplinar, que averiguava o cometimento de falta grave por parte de Nelson 

Rocha Ventura “que foi solicitado pelo empregado acompanhamento jurídico, o qual foi 

negado, tendo em vista Normas Administrativas do Banco” 
215

. 

É crucial ressaltar ainda, que a situação se assevera ainda mais visto que seu 

empregador é parte do próprio Estado, apenas em seu ramo financeiro regional. Desta forma, 

tanto quanto a Justiça do Trabalho deveria ter a obrigação de se guiar pelos princípios do 

artigo 37º da Constituição Federal, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, sendo estes os 

princípios que necessariamente devem guiar qualquer tipo de administração pública. 

O princípio da legalidade garante aos indivíduos a autonomia da vontade permitindo 

a eles fazerem tudo que não for proibido por Lei. O Estado, por sua parte, possui poderes e 

prerrogativas únicas que o obrigam a agir pela legalidade para não ultrapassar seus poderes 

legais. Desta forma, as repartições e os servidores do Estado podem apenas agir dentro do que 

estabelece a Lei. Podemos absorver que ao julgar alguém independente do motivo ou da 
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finalidade, o Estado deve sempre assegurar a satisfação de todos os direitos e a própria 

legitimidade do procedimento adotado. 

Os princípios da impessoalidade e da moralidade se correlacionam com este outro e 

com o Direito a Ampla Defesa, pois o primeiro se refere a todo o ato do Estado, devendo ele 

observar apenas os fatos objetivos de forma indiferente a quem seja o réu investigado pelo 

processo, já que na teoria todos os cidadãos são plenamente iguais perante a Lei, tendo os 

mesmos direitos a despeito de diferenças de qualquer natureza. Por sua vez, o princípio da 

moralidade dita que o Estado deve agir pela maior justiça possível, não se desviando deste 

objetivo por nenhuma razão, não sendo permitido as autoridades do Estado o favorecimento 

nem depreciação dos investigados por estes de nenhuma forma. 

O bancário Nelson Rocha afirma em sua petição junto à Justiça do Trabalho, que tais 

princípios basilares da atuação pública não foram minimamente respeitados. Visto que nas 

Atas de Audiência dos Comitês Disciplinares do BESC, os membros selecionados pelo banco 

não discriminaram de nenhuma forma qual motivação levou-lhes a tomar tal decisão, quais 

provas a fundamentaram e de que forma ocorreu tal fundamentação. Principalmente, por quais 

princípios jurídicos atuam e sobre qual fundamento legal emitem parecer sobre o réu, visto 

inclusive que, geralmente, a maioria dos membros não possui nenhum conhecimento jurídico, 

exceto os próprios representantes legais do banco, designados pelo empregador, conforme 

podemos observar a seguir: 

 

A existência deste Comitê Disciplinar se deve a uma exigência legal, a qual é 

maquiada pelo interesse patronal, não prestando a dar qualquer espécie de 

entendimento imparcial ou justo, inclusive devido à incapacidade técnica dos 

membros deste. Fato este, perceptível ao analisar-se os membros pertencentes ao 

dito comitê, através da ata por eles proferida, donde simplesmente deixam de 

expressar a motivação, a base da decisão, a analise ponderada das provas, adequando 

os fatos ao direito, e, que levaram a tão importante ao que é a demissão de um 
empregado, ainda mais estando esta demissão sob o pátio da “justa causa”.

216
 

 

Por sua vez, o princípio da publicidade dita que todos os atos da administração 

pública e da atuação do Estado devem ser públicos e transparentes. Justamente para que seja 

garantida a correta atuação deste, e para que os cidadãos possam realizar a efetiva fiscalização 

e a limitação dos poderes do Estado e a garantia dos seus direitos. Este princípio é negado 

apenas para que as execuções de outros direitos fundamentais sejam garantidos, ou seja, existe 

a interpretação de que os atos da iniciativa pública apenas podem se manter sigilosos com o 

objetivo de preservar a integridade e a privacidade do réu. 
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Porém, podemos observar que o que ocorreu na situação dos trabalhadores e 

trabalhadoras indiciados disciplinarmente pelo seu empregador, foi justamente o oposto disso. 

Como é possível observar pelo que relata Augusto César em seu depoimento à Justiça do 

Trabalho. O trabalhador afirmou que as decisões dos Comitês Disciplinares de seu 

empregador costumavam ser sigilosas, o empregado julgado apenas obtendo o conhecimento 

de se sua destituição do cargo foi autorizada. Inclusive, por mais de um Comitê Disciplinar 

sem conhecer oficialmente da decisão que fora tomada neste
217

. Pelo contrário, o autor relatou 

que seu processo disciplinar apenas foi publicizado no sentido de difamá-lo, o que foi feito 

pelo Diretor de Recursos Humanos, chegando inclusive aos ouvidos do presidente do banco 

que corroborou com tal prática
218

. 

O mesmo ocorreu com Aderbal Juliano da Silveira e seus quatorze companheiros de 

Ação Coletiva, que requereram em correspondência interna ao presidente do Sistema 

Financeiro BESC, Fernando Ferreira de Mello Júnior, a abertura de recurso e a revisão de 

seus processos disciplinares, dos quais até o momento tiveram conhecimento da decisão 

apenas de forma oficiosa
219

. De maneira ainda mais agravada, podemos perceber na própria 

ata de sessão do Comitê Disciplinar que julgou João Luiz Peri, que o mesmo até a presente 

data, nem conhecimento sobre o processo e as acusações que pesavam contra si naquele 

momento possuía, como podemos observar no transcrito a seguir: 

 

Que não teve acesso ao processo, pelo que o presidente da sessão solicitou ao senhor 

representante do DEIAT
220

, na qualidade de relator, que fizesse a leitura do 
processo, exibindo os documentos anexados e inerentes ao seu caso.

221
 

 

Outra questão em comum verificada nos autos processuais trabalhistas pode ser 

observada através do relato de Valdir Backhausen, este afirma que o Comitê Disciplinar do 

BESC realizou sessão de julgamento decidindo pela sua demissão, mesmo este tendo lhes 

enviado atestado médico afirmando a sua dificuldade de locomoção por 30 dias. Tal fato 

impossibilitaria qualquer um de se defender de forma própria, situação na qual a própria 

Justiça sobre a comprovação por necessidade de saúde remarcaria a data do procedimento 

para garantir a execução plena deste direito. A situação é ainda mais prejudicial por ter a 

homologação de sua rescisão contratual se realizado por Justa Causa, sem a sua presença e 
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capacidade de objeção, negando-lhe grande quantidade de direitos trabalhistas garantidos no 

fim da relação empregatícia, como podemos observar: 

 

Na data que foi marcada arbitrariamente a homologação da rescisão contratual no 

Sindicato, o reclamante estava impossibilitado de locomoção, (estava sob atestado), 

tendo sido contactado posteriormente pelo Banco que prometeu-lhe rever a 

demissão, razão aguardar retorno até presente data. 

Por culpa exclusiva do empregador que ciente inequivocamente do seu estado de 

saúde crônico, marcou data da homologação e pretendeu a rescisão quando até 

mesmo encontrava-se o reclamante em licença médica sob o quadro de 

impossibilidade de locomover-se e sob fortes dores.
222

 

 

Em situação semelhante, Eliz Regina Weindrauss afirma que saiu de uma internação 

clínica hospitalar, no objetivo de esclarecer os fatos perante o Comitê Disciplinar. 

Acreditando tratar-se apenas de esclarecimento dos fatos, tendo em vista que ela e seus 

colegas em situação semelhante à sua, vinham recebendo informações de forma extraoficial 

por outros funcionários do banco sobre os seus casos que iam neste sentido. A trabalhadora 

argumentou, portanto, que seu depoimento original não deveria ser levado em consideração, 

ou que este deva ser analisado sobre a compreensão de que ela se encontrava em elevado grau 

de sofrimento psicológico, que inclusive recomendaria sua aposentadoria por invalidez, 

conforme relata: 

 

Comitê perante o qual compareceu e prestou depoimento, não obstante encontrar-se 

debilitada psicologicamente, porquanto, há muito, vinha sofrendo de depressões 

agudas. Inclusive, é de salientar que, quando da realização do Comitê Disciplinar, a 

autora encontrava-se internada no Instituto São José para tratamento da enfermidade 

que, até os dias de hoje a atinge. 

Destarte, necessário faz-se considerar seu estado emocional quando do depoimento 

prestado, haja vista que a autora deixou as dependências do hospital para, única e 

exclusivamente, depor no COMID. 

Situação que recomendava, inclusive, aposentadoria por invalidez, tal como 
preconizado pela declaração de invalidez por doença.

223
 

 

É sobre os profundos sentimentos de injustiça e a certeza que garantidos seus direitos 

a Ampla Defesa e ao Devido Processo Legal, as trajetórias e decisões tomadas pelos Comitês 

Disciplinares do BESC destes trabalhadores teriam tomado outros rumos. Por isso, assim 

como Rodrigo Vasconcelos, foram à Justiça do Trabalho com a esperança de que esta pudesse 

reparar os erros e desrespeitos a seus direitos, trazendo à tona a verdade dos fatos, como 

afirma o trecho a seguir da petição inicial do processo trabalhista movido por Rodrigo: 
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[...] Caso tivesse o reclamante sido devidamente comunicado e convocado aquela 

Sessão do Comid, certamente o processo teria tomado outro rumo e outra decisão, 

uma vez que se lhe fosse oportunizado o direito de defender-se, os fatos seriam 

esclarecidos e provavelmente o responsável por aqueles atos teria sido identificado. 

Na verdade, faltou vontade e discernimento aos membros do Comid em buscar a 

verdade sobre as irregularidades registradas.
224

  

 

Mas de onde vem o direito dos Comitês Disciplinares e do Banco do Estado de Santa 

Catarina de demitir ou não seus empregados por Justa Causa, ou seja, cometimento de Falta 

Grave, segundo seus próprios conceitos e termos? O direito que fundamenta a ação do 

empregador em demitir seus funcionários é chamado de Poder Disciplinar
225

, baseado no 

direito à propriedade e no direito de organizar o seu negócio e as intenções pactuadas entre 

empregadores e funcionários, ao realizarem um contrato de vontades onde há a troca de mão 

de obra por remuneração. Este poder, histórica e juridicamente constituído nas relações 

trabalhistas, estabelece o direito dos empregadores de garantir a execução meticulosa e 

disciplinada da realização do trabalho pactuado com seus empregados, através da fiscalização 

das formas de produzir e trabalhar. Com a qual trabalhadores concordaram em desempenhar, 

e caso destoando os fatos do pactuado na relação de emprego, os empregadores têm o poder 

de aplicar uma pena ou sansão considerada justa no que se refere à falha cometida
226

. 

Entretanto, o Poder Disciplinar ainda não possui regulamentação específica no 

Brasil, não tendo o Congresso Nacional realizado nenhuma produção legal sobre a questão e 

seus limites. O empresariado nacional, baseando-se nas ideias e interesses neoliberais, não 

possui nenhum interesse em restringir através da lei seus poderes de mando e direção nas 

relações econômicas e de trabalho
227

. A Constituição Federal de 1988 estabelece o trabalho 

como um valor e um direito fundamental conforme o artigo 6º, portanto, o Poder Disciplinar 

dos empregadores é limitado pelos direitos natos de cada cidadão e cidadã. O artigo 5º, 

teoricamente, afirma que tal poder deve ser restringido pela Dignidade da Pessoa Humana, 

alicerce fundamental do Estado Democrático de Direito,
 
e pelos direitos fundamentais de todo 

trabalhador e trabalhadora brasileira conforme o artigo 7º da Constituição Federal
228

. 

A completa compreensão da criação, formação e atuação dos Comitês Disciplinares 

(Comids) dentro do BESC de forma histórica é difícil devido à ausência de pesquisas 
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analíticas ou mesmo produções institucionais do próprio banco. Sendo possível compreender 

sua composição e funcionamento através dos documentos trazidos pelas partes, como as atas 

das audiências destes comitês, e regulamento interno do BESC, assim como a percepção e 

compreensão das partes sobre este. 

 

3.1 – “O CONHECIMENTO, PARTICIPAÇÃO E INDUÇÃO DO RECLAMADO À 

PRÁTICA QUE MAIS TARDE VEIO REPUTAR DE ÍMPROBA”: O BANCO DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA CONTRA AS INFORMAÇÕES DADAS POR ESTE A 

SEUS EMPREGADOS. 

 

Um dos direitos fundamentais de todos os trabalhadores brasileiros refere-se, 

justamente a busca comum dos trabalhadores os quais analisamos nesta pesquisa. O primeiro 

direito garantido aos trabalhadores pelo artigo 7º da Constituição Federal pronuncia-se contra 

as despedidas arbitrárias, alegando que a “relação de emprego protegida contra despedida 

arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 

compensatória, dentre outros direitos”
229

.  O intuito do Comitê Disciplinar é justamente 

enquadrar dentro da lei o uso do Poder Disciplinar por parte do BESC sobre os bancários por 

ele empregados. Desta forma, este tem como objetivo investigar e “julgar” quanto ao 

cometimento ou não de Falta Grave, como referido pelo artigo 492º da CLT, a agravada 

repetição das práticas e faltas elencadas pelo artigo 482º da CLT, que autorizam de forma 

legal um empregador demitir seus funcionários por Justa Causa. 

O BESC é a principal instituição pública do setor financeiro do governo do Estado de 

Santa Catarina. Desta forma, ao longo dos anos consolidaram os trabalhadores deste banco 

uma série de garantias e direitos distintos dos trabalhadores bancários privados, estabelecido 

pelo Regulamento de Pessoal do Banco do Estado de Santa Catarina em seu 98º artigo a 

Estabilidade no Emprego. Usufruindo do direito a esta os bancários com mais de cinco anos 

de trabalho no BESC, situação compartilhada por todos os analisados nesta pesquisa, fazendo-

se necessário para sua demissão uma análise de Falta Grave pelo Comitê Disciplinar de seu 

empregador. Conforme podemos observar: 

 

Artigo 98 – Todos os empregados do Banco adquirem estabilidade no emprego após 

cumprido o período de efetivo exercício de cinco anos de serviço ao BESC, podendo 

ser dispensado, apenas, por justa causa, com base nos artigos 482 e 508 da CLT, 

ouvido, ainda, o Comitê Disciplinar.
230
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Este direito foi consolidado de forma ainda mais benéfica para os servidores públicos 

como um todo, através da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 41º e através da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, instituindo em seu artigo 21º e 22º que todo servidor 

público após dois anos de serviço, poderia ser demitido apenas por sentença transitada em 

julgado ou por processo administrativo disciplinar, sendo garantida a ampla defesa. Deixando 

assim de ser este direito apenas pactuado em Acordos Coletivos de Trabalho, como fez o 

BESC no seu Regulamento de Pessoal.  

Entretanto, segundo o jurista Enoque Ribeiro dos Santos
231

, os empregadores 

públicos têm seguido a tendência de buscar nas normas e ideias de gestão da iniciativa privada 

e aplicá-las na gestão das relações de trabalho de seus empregados. Essa é uma das 

características da reestruturação produtiva nas empresas públicas no Brasil da década de 1990. 

Para o bancário Nestor Rocha, o Comitê Disciplinar de seu empregador na verdade parecia 

um teatro fabricado, como se apenas com o objetivo de carimbar com o ar de legalidade 

exigido para aplicar políticas internas de demissões semelhantes às realizadas pela iniciativa 

privada, como podemos observar a partir da afirmação feita pelo bancário de que o Comitê 

Disciplinar apenas recomendava, mas que a decisão real tomada pela da Diretoria do banco: 

 

O Comitê Disciplinar em questão é um teatro orquestrado pelo Requerido, que não 

tem poder de decisão, vez que, é consabido que as suas indicações podem ou não 

serem acatadas pela direção do banco, fato este que afasta qualquer hipótese de 

seriedade ou imparcialidade, qualidades estas que devem possuir um julgador, seja 
ele singular, judicial, administrativo ou não.

232
 

 

Isso se reflete no que podemos observar no artigo 140 do Regulamento de Pessoal do 

Sistema Financeiro BESC, que estabelece as atribuições do Comitê Disciplinar quanto ao 

procedimento do processo de aplicação de sanções disciplinares a seus empregados: 

 

Artigo 140 – O Comitê Disciplinar tem como atribuição básica proceder análise e o 

julgamento de infrações cometidas por empregado do SFBESC, frente ao que 

estabelecem as normas internas e o regime disciplinar previsto neste Regulamento, 

com o objetivo de subsidiar a Diretoria da empresa no processo de tomada de 
decisão, com relação as sanções disciplinares. 

 

Ainda segundo o artigo 141 do mesmo Regulamento, são estabelecidas atribuições 

especiais do Comitê Disciplinar: analisar processos de empregados que tenham incorrido no 

descumprimento das normas previstas no Regime Disciplinar deste Regulamento, ou seja, o 
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estipulado como falta grave pela CLT; realizar a análise e apuração dos fatos com base nas 

partes envolvidas e o depoimento que testemunhas cujos depoimentos esclareçam os 

questionamentos; realizar um parecer conclusivo e fundamentado sobre cada processo, 

reexaminando este parecer caso requerido pela Diretoria ou por recurso por parte do 

empregado quando a decisão do Comitê não for unanime. 

Entretanto, como seria possível um comitê constituído pelas principais autoridades 

do banco empregador, composto apenas por diretores e funcionários com função gratificada, 

designados pela Diretoria do banco para fazer essa análise da existência ou não de falta grave, 

realizá-la de forma imparcial aos interesses do banco frente a demissão desejada de um 

empregador. Baseando-se a analise destes comitês exclusivamente nas provas produzidas por 

investigadores indicados pelo banco, onde grande parcela dos constituintes deste comitê não 

possuía qualificação jurídica para prezar pelos direitos e por um julgamento justo, exceto os 

representantes jurídicos do próprio banco. Através das análises realizadas nesta pesquisa, 

parece razoável o questionamento acerca da capacidade de imparcialidade dos Comitês 

Disciplinares regidos pelo BESC frente aos interesses justos de seus empregadores.   

O bancário Nelson ainda ressalta que neste espaço não existia nenhuma 

representação do sindicato da classe dos trabalhadores bancários. Não se tornando possível 

constatar precisamente o motivo deste fato devido a lacuna de informações diretas sobre esta 

questão no processo, se devido ao desinteresse do BESC em ter presente nas seções de seus 

comitês disciplinares os representantes do sindicato de seus funcionários, ou do interesse 

deste sindicato de participar ou da desconexão com sua base no banco. Porém, se observando 

como mais plausível através dos trechos existentes, a hipótese quanto a hostilidade frente a 

participação e intervenção sindical. Asseverando ainda a situação de desassistência sobre a 

qual os trabalhadores processados disciplinarmente se encontravam, como afirma o bancário 

Nelson: 

 

Comissão, que não possui sequer um representante do sindicato dos bancários, e, 

como já salientado, impediu o trabalho dos defensores do Requerente, demonstrando 

pertencer a um sistema antijurídico.
233

 

 

É fácil constatar, portanto, que todos os instrumentos ali presentes para produzir 

provas e emitir pareceres estavam centrados nos interesses do banco, assim como se todo o 

aparato da Justiça estivesse articulado em apoio a uma das partes de um processo. Nestas 
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condições a obtenção de justiça não é muito mais do que uma pretensão. É na busca efetiva de 

seus direitos que os trabalhadores processados disciplinarmente pelo BESC vão à Justiça do 

Trabalho em uma pretensão mais realista da obtenção de seus direitos. 

Entre todos os processos analisados estão presentes como justificativa para a 

demissão destes trabalhadores e trabalhadoras pelos Comitês Disciplinares do BESC os 

incisos “A; E; H e I” do artigo 482, sendo o inciso “A” referente a ato de Improbidade o mais 

comum de todos, e existindo dois casos onde dois trabalhadores foram demitidos por este 

inciso e pelo “H” referente a ato de indisciplina e insubordinação, e outro bancário demitido 

pelos incisos “E” e “I”, respectivamente, de desídia na realização de seu emprego e abandono 

do emprego. 

Durante o ano de 1995, o BESC havia transferido temporariamente diversos 

bancários e bancárias de Florianópolis para as cidades de Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, 

entre outras cidades do estado, para suprir as necessidades de pessoal que possuíam as 

agências do BESC no interior. No mesmo ano, sabendo da necessidade de demanda de 

funcionários destas agências, o Diretor de Recurso Humanos do BESC decidiu, de forma 

unilateral e sem informar primeiramente seus trabalhadores sobre a decisão que tomaria, 

estabeleceu estes funcionários onde estavam executando seus serviços. Entre estes estavam os 

autores de seis dos processos que analisamos Eliz Regina Weindrauss, Mariana de Jesus 

Constância Malta, Marcos Geraldo Caldas e Matheus Elias Silveira
234

 bem como os treze 

colegas com os quais compartilham ação trabalhista coletiva. 

Muitos dos trabalhadores e trabalhadoras que se encontravam nesta condição saíram 

da localidade onde passariam a trabalhar permanentemente para se reunirem em 28 de março 

de 1995 em Florianópolis com o Diretor de Recursos Humanos. Desejando reclamar das 

condições de trabalho sobre as quais estavam, pois perderiam do dia para a noite os auxílios 

garantidos para todos os trabalhadores bancários em transferência. Nesta reunião firmaram 

acordo pessoal com o Diretor de Recursos Humanos de seu empregador, de que receberiam 

adiantados 90% do valor a ser pago em seis meses de aluguel nas regiões onde passariam a 

trabalhar, como forma de compensação a perda dos benefícios do contrato de transferência e a 

mudança inesperada de planos gerada por esta situação. 

Segundo esses trabalhadores, o Diretor de Recursos Humanos do BESC teria lhes 

garantido que a diretoria apenas precisava de um contrato pró-forma para conceder o 

benefício acordado. Rudiney Caetano Pena afirmou em seu depoimento à Justiça, que este 
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Diretor teria dito durante a reunião realizada em Florianópolis com os bancários transferidos 

para Joinville: “vão na imobiliária e arrumem um contratozinho. Só não mandem um valor 

exorbitante porque eu conheço a realidade de Joinville”
235

. Entretanto, ao perder o cargo este 

Diretor de Recursos Humanos, a direção do banco revisou as atividades geridas por ele dentro 

da empresa, e considerou diversos dos contratos estabelecidos por tais funcionários como 

ilegais, encaminhando os trabalhadores para a apuração de cometimento de improbidade 

administrativa pelo Comitê Disciplinar do banco. 

Estes bancários foram investigados pela Diretoria de Inspeção e Autoria do BESC. 

Para averiguar a partir da análise do Comitê Disciplinar se eles haveriam cometido falta grave 

por ato de improbidade, ao supostamente superfaturar seus contratos de aluguéis em seus 

novos locais de trabalho, com o objetivo de obter ganhos financeiros à custa do banco 

empregador. No entanto, os bancários acreditavam que aqueles contratos que preenchiam com 

seu Diretor de Recursos Humanos cumpririam apenas o simples objetivo de não lhes 

prejudicar em seus direitos e benefícios, ao prestar serviços para o melhor interesse de seu 

empregador. É o que afirmam os 15 empregados transferidos para Joinville que entraram 

coletivamente contra o BESC: 

 

Pois na verdade, se os reclamantes assim agiram foi porque haviam recebido a clara 

sinalização de que as “locações” eram uma forma de indenizar, 
compensatoriamente, os prejuízos e os percalços a que havia sido conduzido.
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Rudiney Caetano Pena em seu depoimento à Justiça afirmou que os trabalhadores 

transferidos do BESC não acreditavam de nenhuma forma estarem cometendo atos ilegais. 

Pois, como relata o próprio gerente da agência de Joinville, na qual vários dos funcionários 

estavam transferidos, este morava em república juntamente com seus colegas de trabalho. 

Roseli Santos, que não é parte do processo, mas foi quem inicialmente levou a demanda dos 

bancários transferidos para outras cidades ao Diretor de Recursos Humanos do BESC. Em seu 

depoimento à Justiça do Trabalho afirma que os empregados teriam problemas em apresentar 

um contrato, já que muitos residiam em repúblicas compartilhadas, inclusive por seus colegas 

de transferência. A partir disso teria o Diretor de Recursos Humanos dito para apresentarem 

como comprovante os recibos de aluguel, como podemos observar: 
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[...] que inclusive foi quem levantou o problema com relação a impossibilidade de 

apresentar contrato de aluguel já que morava em república com outra colega; que foi 

dito pelo diretor que não havia necessidade de ser apresentado contrato de aluguel, 

podendo ser apresentado tão somente recibo de pagamento de aluguel; que foi dito 

que esse documento era pro forma para que o banco pudesse pagar o valor constante 

do acordo; que essa orientação foi dada a todos os reclamantes; que era do 

conhecimento da direção que a maioria dos funcionário não levariam a sua família e 

morariam em repúblicas e pensões; que isso foi discutido na reunião e lhes dito que 
o envio de contrato de aluguel ou recibo de seu pagamento era pro forma.
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João Luiz Peri
238

 em sete de agosto de 1995 foi transferido para a cidade de 

Blumenau para trabalhar na agência Centro, estando essa agência sem postos de trabalho 

desocupados, foi transferido para trabalhar na região de Vila Itoupava, divisa de Blumenau 

com o município de Massaranduba. Onde já no primeiro dia de trabalho foi levado por um 

novo colega a pensão do senhor Rittmeir e seu filho, onde alugou o quarto no segundo andar 

do restaurante destes, pagando R$ 150,00 de aluguel, R$ 250,00 de alimentação e outros R$ 

250,00 para cobrir os serviços de limpeza, lavanderia e alimentação da qual a pensão 

dispunha, totalizando R$ 650,00. Por desentendimentos com o gerente da agência onde 

trabalhava, voltou a Florianópolis após três meses, retornando após algum tempo a Blumenau. 

No retorno a cidade desempenhando seu trabalho na agência Itoupava Norte e dividindo os 

custos de aluguel com um colega na casa onde este já morava por R$ 350,00, não tendo até 

aquele momento realizado contrato para onde passaria a residir e utilizando o restante do 

valor dos outros três meses a ele pago pelo aluguel anterior para pagar o seu cheque especial. 

O inspetor destes fatos, ao analisá-los a pedido da Direção do banco, concluiu que o 

bancário havia se utilizado dos recursos pagos pelo banco para proveito próprio. Alegando 

que ele haveria forjado ilegalmente seu contrato de aluguel, já que neste acordo estavam 

inclusas despesas que não eram pertinentes apenas ao aluguel, mas também aos serviços 

prestados pelos proprietários e sua família. Por mais que o filho do proprietário 
239

￼. 

Por sua vez, a bancária Eliz Regina
240

, foi transferida em 19 de maio de 1995 para 

trabalhar como caixa na agência Portal de Jaraguá do Sul, onde decidiu por dividir aluguel 

com uma colega que já morava próxima à localidade, firmando com ela sublocação e pagando 

o repasse que seria feito diretamente ao proprietário, pois o contrato de locação se encontrava 

apenas no nome dessa amiga. O valor que pagava a amiga por ceder-lhe parte da casa que 

alugava era de R$ 130,00, entretanto, como afirma a própria bancária em seus depoimentos ao 
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Comitê Disciplinar e a Justiça do Trabalho, esta por desconhecimento e falta de prática no 

preenchimento de contratos de aluguel, por erro preencheu no campo do valor mensal do 

aluguel o valor total dos seis meses no valor de R$ 760. Deste modo o BESC depositou em 

sua conta R$ 3.648. Constatando que este valor era exorbitante e claramente indevido, ela o 

transferiu para a conta que não movimentava em Mafra, para que lá o valor pudesse ficar à 

disposição mais fácil de retirada pelo banco. Todavia, relata que não chegou a informar o 

banco sobre o corrido, pois poucos dias depois foi internada para o tratamento de transtornos 

psicológicos, que inclusive levaram a sua licença médica, sendo recomendado que fosse 

morar em Mafra junto aos seus familiares para que o contato com estes pudesse dar-lhe 

suporte em sua recuperação. Neste período continuou a pagar o aluguel no local em que 

residiu em Jaraguá do Sul no intuito de não perder sua vaga na casa, para caso fosse possível 

seu retorno ao serviço, no entanto, isso nunca chegou a acontecer. 

Ao investigar tal ocorrido o inspetor do BESC, a despeito de qualquer condição de 

saúde presente considerou que Eliz teria agido de má-fé no intuito de tirar proveito do banco, 

ao realizar contrato de aluguel de forma contrária ao que estritamente estipulava o 

regulamento do banco, como por exemplo, o fato deste aluguel não ser direto com o 

proprietário, o que na visão deste inspetor corroborava a má-fé de colocar propositalmente um 

valor maior como aluguel. Frustrada com a forma que foi tratada e imputada por seu 

empregador, e claramente se sentindo injustiçada e culpada por atitudes pelas as quais não 

possuía nenhum controle, apenas realizando o que era repassado pelos representantes do 

banco em que trabalhava, Eliz afirmou nas declarações finais em seu processo trabalhista: 

 

Como se, de um sopro, dezenas de empregados (todos “caixas”, muitos com mais de 

vinte anos no emprego e prestes a se aposentar) de diversas regiões do Estado, 

tivessem a “ideia” conjunta e deliberada de apresentar ao banco contratos locatícios 

“frios” (na verdade, eram pró-forma, como sugerido pelo Banco), e perceber o 

respectivo pagamento, quando, sabe-se, o Regulamento não prevê tal benefício aos 

caixas. [...] 

Nesse quadro, questiona-se. Quer dizer então que o banco paga 06 meses de locação, 

à vista, contrariando seu regulamento duplamente, e nem explica por que pagou à 

vista, quando os contratos eram mensais?? A resposta, as escancaras, defluir fácil, 

tendo como verdade única, o conhecimento, participação e indução do reclamado à 

prática que mais tarde veio reputar de ímproba.
241

 

 

Mariana de Jesus Constância Malta
242

 experienciou situação muito semelhante à de 

Eliz Regina. Mariana de Jesus aceitou sua transferência temporária para trabalhar como caixa 
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no Bairro da Velha na cidade de Blumenau durante o ano de 1995, onde alugou uma casa 

exclusivamente para si pagando R$ 1.200,00 para ter o direito a ocupá-la, o que equivalia a 

dois meses de aluguel. Assim que os contratos dos funcionários lotados em Joinville 

começaram a ser questionados, isto desencadeou ao questionamento de todos os contratos de 

aluguel realizados por todos os funcionários do BESC transferidos temporariamente. O que 

levou os inspetores de seu empregador a realizarem a coleta de respostas a um questionário 

sobre os fatos, realizado em 6 de junho de 1996 no local de trabalho de Mariana de Jesus. 

Desde esta data passou a ser considerada suspeita de ser criminosa, aguardando a 

tomada de decisão sobre sua condição por parte de seu patrão. Decorrendo-se mais de seis 

meses até que o Comitê Disciplinar do banco concluísse seu parecer em 10 de dezembro do 

mesmo ano, data em que todos os seus colegas acreditavam que Mariana já havia sido 

absolvida das acusações realizadas contra si. Porém, decidindo o Comitê Disciplinar por três 

votos a dois demiti-la por Justa Causa por improbidade. Situação que surpreendeu a todos, 

além de causar-lhe sofrimento psicológico por ser agora abertamente considerada criminosa 

por seu empregador. O que agravou a sua situação já debilitada, forçando que aguardasse até a 

data de sua demissão em licença por motivos de saúde, a qual só ocorreu em fevereiro do 

próximo ano. 

Mariana argumenta que seu empregador não respeitou os critérios de atualidade da 

realização de sua punição pelas acusações que alegava contra si, de ter fraudado seu contrato 

de aluguel, hiato que durou quase dois anos desde o início da investigação dos contratos até a 

sua efetiva demissão, fato do qual decorria a convicção que ela e todos seus colegas possuíam 

que havia sido absolvida pelo Comitê Disciplinar. Ao ser confrontada com uma realidade que 

lhe expunha justamente o contrário do que convictamente acreditava, apenas lhe restou 

recorrer à Justiça do Trabalho no intuito de ver a injustiça imposta sobre si desfeita, conforme 

relata em sua petição: 

 

Confirmada a demissão só restou o recurso a essa Justiça Especializada, com vistas a 

corrigir a injustiça de que está sendo vítima, por dois motivos: o primeiro, porque 

agira conforme o Reclamado orientava e aceitava e o segundo, porque a demissão se 

deu sem que fossem respeitados os princípios de atualidade e imediatidade. 

Inclusive, porque segundo se comprova, não só na agência de Jaraguá do Sul deu-se 

o acontecimento. Que atingia mais de 250 empregados de diversas outras, como 

Blumenau, Joinville e Itajaí. Como se, de repente, velhos e calejados bancários que 

sempre suaram e honraram a camisa do reclamado, tivessem sido acometidos de um 

surto de “improbidade aguda” que os transformou da noite para o dia em 

facínoras.
243
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Aderbal Juliano da Silveira
244

 e seus 14 colegas de ação coletiva
245

, inicialmente 

tiveram seus pedidos de reparação e reintegração aos serviços considerados como 

improcedentes pela primeira instância da Justiça do Trabalho. Porém, ao recorrer ao TRT, 

esse em análise colegiada da questão, decidiu pela procedência parcial de seus pedidos, 

determinando suas necessárias reintegrações ao serviço, visto que entenderam que não 

poderia o banco investigar e demitir por improbidade seus funcionários, quando foi a ação de 

seus próprios representantes contra o que dispõe seu próprio regulamento que causou o fato. 

Como podemos observar no trecho a seguir do Acordão do Tribunal: 

 

Em resumo: não caracteriza justa causa à conduta de funcionários de sociedade de 

economia mista que, pela proposta ilícita da administração e sob orientação desta, 

apresentam a gerencia local documentos representativos de despesas com ilusória 

locação para fins de percepção do respectivo montante em substituição a verba que 

lhes fora suprimida. Conhecendo e incentivando a ilicitude do ato, não cabe ao 

empregador alegar sua própria torpeza e caracterizar como ímproba a conduta do ato 
e subordinando aos funcionários a prática, podia prever suas consequências.

246
 

 

Os desembargadores do TRT da 12ª Região corroboraram a compreensão destes 

trabalhadores bancários demitidos disciplinarmente pelo BESC, que afirmam não acreditarem 

nas boas intenções dos Comitês Disciplinares em apurar seus casos de forma imparcial aos 

interesses do banco e realizar justiça. Pela compreensão dos desembargadores, a atuação dos 

Comitês Disciplinares do BESC não se guiou pela ética, demonstrando que estavam 

influenciados pelos desejos e interesses da instituição a qual pertenciam, conforme podemos 

observar: 

 

Parece óbvio que ética não foi tônica do ato administrativo, e com malicia agiu o 

banco [...] Outrossim, é evidente que o Comitê Disciplinar do banco acabaria por 

agir como agiu, inclusive negando a possibilidade de interposição do recurso 

administrativo cabível contra sua decisão, até porque não poderia admitir sua 

participação na fraude e a existência de idêntica situação em outras agências e 

eximir de culpa seus integrantes, o que seria incompatível com os lamentáveis 
parâmetros utilizados pelo banco em todo o desenrolar dos acontecimentos.
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Marcos Geraldo Caldas e Matheus Elias Silveira
248

, que também fizeram parte da 

ação coletiva e estavam entre os quinze autores, após terem decisão favorável desta ação 

foram a Justiça do Trabalho e tiveram seus direitos infringidos ressarcidos por indenização 

                                                 
244

 Reclamatória Trabalhista nº 273 de 1996.  
245

 Reclamatória Trabalhista nº 273 de 1996. 
246

 Reclamatória Trabalhista nº 273 de 1996, folhas 161. 
247

 Reclamatória Trabalhista nº 273 de 1996, folhas 160. 
248

 Reclamatória Trabalhista nº 4373 de 1999. 



 

124 
 

judicial. Por sua vez, Eliz Regina
249

 teve sua reintegração determinada pela Justiça do 

Trabalho, assim como Mariana de Jesus
250

, por também compreender que a bancária agiu de 

boa-fé, apenas realizando aquilo ao que foi induzida por seu empregador. Portanto, não 

devendo recair sobre ela e seus colegas em situação semelhante à culpa por atos ilegais, sobre 

os quais não possuíam muito controle, como afirma a juíza que analisou seu processo: 

 

Contudo, a farta prova produzida nos autos denuncia que a reclamante não agiu de 

má-fé, sendo que o reclamante se absteve de uma fiscalização simultânea no 

momento da concessão do benefício. Houve incúria patronal, não merecendo recair 

somente sobre os ombros da reclamante os seus efeitos, impondo-se a 

desconstituição da justa causa que lhe foi imputada.
251

 

 

Augusto César
252

 também foi demitido por improbidade, trabalhava desde 1975 no 

BESC, já tendo trabalhado como diretor em diversas agências, entretanto os seus longos anos 

de serviços para o banco e sua posição dentro da instituição não evitaram que as linhas de 

crédito que realizava como bancário, todas de acordo com suas atribuições, começassem a ser 

questionadas. Após existirem problemas temporários de pagamento com o empréstimo 

realizado com a empresa Beira Mar Golden Bingo
253

, que foram posteriormente reanalisados 

e renegociados com o banco, sendo pagos. Isto o levou a ser afastado de suas funções em 

quatro de dezembro de 1995 para ser investigado pelo Comitê Disciplinar. O alvo destas 

investigações foram sete empréstimos para empresas, três deles já renegociados e quatro deles 

em processo de renegociação.  

No dia oito de março de 1996, Augusto havia sido abruptamente destituído de suas 

funções e transferido para Agência Urbana no Estreito, a averiguação destes fatos pelo 

Comitê Disciplinar conclui nos dias 11 e 12 de abril do mesmo ano, por três votos a dois, por 

demitir o bancário por improbidade, recorrendo desta decisão, foi absolvido em seis de agosto 

de 1996, por seis votos a um pelo mesmo Comitê. Em 16 de setembro do mesmo ano, foi 

reintegrado ao emprego e transferido para trabalhar como escriturário na Direção Geral. 

Entretanto, alegando ter sido difamado pelo Diretor de Recursos Humanos e pelo Diretor de 

Créditos para diversos setores do banco, difamações estas que chegaram e foram corroboradas 

inclusive pelo Presidente Diretor do banco. Vendo seu respeito na instituição que trabalhou 

durante 22 anos abalado e tendo perdido toda a progressão de carreira que obteve sendo 
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restabelecido novamente como escriturário, decidiu após um ano e um mês aderir ao 

Programa de Demissão Incentivada, sendo demitido em 15 de outubro de 1997. 

 

3.2 – “GOSTARIA DE GANHAR MAIS UMA CHANCE, OU SEJA, VOLTAR A 

TRABALHAR”. ENTRE O ILÍCITO E A JUSTIÇA: BANCÁRIOS PUNIDOS 

DISCIPLINARMENTE POR CRIMES NÃO COMETIDOS EM BUSCA DE UM 

JULGAMENTO PELA JUSTIÇA 

 

A análise da limitada seleção de documentos e informações restantes nas ações 

trabalhistas do passado apenas nos permitem determinados ângulos acerca dos eventos 

decorridos, deixando lacunas nos detalhes do quadro completo quanto a questões delicadas. 

Como quando trabalhadores se encontram em situações de suspeita da realização de delitos, 

ou da prática de atitudes recrimináveis. 

 Deste modo é a história contada pelo processo do bancário Nereu Guadalberto 

Retiro
254

, este iniciou sua carreira no BESC em abril de 1984. No ano de 1996 se encontrou 

em uma situação desesperadora em sua vida ao ver sua casa atingida por uma enchente, 

perdendo todos os bens que possuía. Pouco tempo depois descobrindo que sua mãe estava 

com bronquite crônica e enfisema pulmonar, o que recaiu sobre sua responsabilidade, 

tornando-se necessário grandes gastos financeiros para custear seu tratamento. Ao final do 

ano de 1997 sua situação chegou a um momento crítico, no qual Nereu viu como única 

solução para o pagamento das dívidas que contraiu no ano decorrido, se apropriar de R$ 2.235 

do banco onde trabalhava. Assim buscou evitar que atingisse seus limites financeiros, lhe 

permitindo algum respiro para colocar suas finanças em lugar novamente.  

Esta situação foi descoberta, averiguada e julgada pelo Comitê Disciplinar, sendo 

Nereu demitido por justa causa em fevereiro de 1998. Entretanto, a Diretoria de Recursos 

Humanos estava ciente da questão e das condições sobre as quais a vida de Nereu se 

encontrava. Devido a isso enviou um ofício em 30 de dezembro de 1997 à agência Trindade, 

onde Nereu trabalhava, explicando a situação e afirmando que a Diretoria de Recursos 

Humanos havia tomado a decisão de encaminhar a ocorrência para a PROPAD – Programa de 

Prevenção ao Álcool e Outras Drogas. Esta diretoria sugeriu também a reintegração do 

funcionário e a solução da questão de outra forma, como podemos ver a seguir no ofício 

enviado: 
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Em agosto deste ano, já se sentindo sem saída, começou ilicitamente a estornar os 

juros do cheque nobre em prejuízo da agência em que trabalha. 

Em novembro/97 a irregularidade veio à tona e a INSPE solicitou que o mesmo 

fizesse uma confissão por escrito, o que ele prontamente fez. 

Com seu estado emocional abalado, relatou o ocorrido para a esposa que entrou em 

pânico. Se sentindo confuso, perdido, o Sr. Nereu em seguida saiu de casa, ingeriu 

bebida alcoólica e viu como saída o suicídio, o que tentou sem êxito. 

Nesta ocasião, o Gerente Administrativo solicitou que o mesmo nos procurasse. 

Diante do exposto, está claro o seu comprometimento psíquico e sua personalidade 

confusa, portanto solicitamos que o mesmo procurasse um psiquiatra, tendo em vista 

a condição psíquica geral e para que o mesmo fosse colocado em tratamento 

adequado. 

O psiquiatra que o atendeu, Dr. Cláudio, nos relatou o seguinte: “o Sr. Nereu está 

com um quadro de Ansiedade/Depressão e sugere uma dependência alcoólica, e que 

o tratamento seria preferencialmente a internação, o mesmo apresenta uma 

potencialidade ao suicídio”.
255

 

 

Já afastado há sete meses e tendo encontrado outro trabalho, recebeu 

inesperadamente, em uma sexta-feira, dia 18 de setembro de 1998, uma correspondência 

interna do banco falando sobre a reintegração as suas funções. Nereu, muito empolgado e 

acreditando que havia sido perdoado pelo banco compareceu já na segunda-feira ao 

estabelecimento. Mas infelizmente um ano depois, em 22 de outubro de 1999, enquanto se 

encontrava em período de férias recebeu novas correspondências o informando de sua 

demissão pela mesma razão. Ao recorrer à Justiça do Trabalho, buscou a manutenção do seu 

vínculo de emprego e afirmou que ao recontratá-lo, o banco havia perdoado seu erro e 

demitir-lhe novamente seria uma injustiça, ao lhe punir duas vezes pelo mesmo ato.  

Entretanto a Justiça do Trabalho, em primeira instância entendeu por negar seus 

pedidos, pois considerou sua demissão legítima, já que os atos que fundamentaram sua 

reintegração foram considerados ilegais, devido ao fato de posteriormente um dos 

funcionários da Diretoria de Recursos Humanos, José Lauro Olímpio Ramiro, que também foi 

demitido por meio de Processo Disciplinar do BESC.
256

 

O bancário Rodrigo Vasconcelos Padilha, que trabalhava no BESC desde 1979, foi 

demitido em quatro de maio de 1999. Decorrida através do Comitê Disciplinar por ter nas 

suas funções, que envolviam o acompanhamento e gestão dos valores sobre tributos 

arrecadados pelas agências, e pelos créditos obtidos pelas operações realizadas pelo banco. 
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Segundo a avaliação do BESC, valia-se da confiança que possuía entre as chefias e praticou 

atos ilegais de desvio de valores para si ou para terceiros, desviando parte destes recursos para 

a conta corrente de seu falecido pai, efetuando transferências desde junho de 1998. 

Diante das investigações realizadas pelo BESC, Rodrigo afirmou que havia feito 

transferência de parte dos valores de tributos, pois imaginou que entre eles estariam valores 

devidos ao escritório de contabilidade de seu pai que aguardava devoluções de contribuições 

ao FGTS recolhidas em excesso. Este buscou em diferentes ações trabalhistas
257

 reparar a sua 

demissão por justa causa fundamentada na falta grave de improbidade, onde alegou que seu 

atestado médico foi desconsiderado pelo Comitê Disciplinar, pois este avaliou seu caso e o 

demitiu sem sua presença em nenhum momento para defender-se e dar seu parecer sobre os 

fatos. Entretanto, todas as suas tentativas realizadas junto à Justiça do Trabalho na intenção de 

obter algum tipo de reparação, ou na obtenção de alguns de seus direitos perdidos com a justa 

causa, se concluíram frustradas pois as três ações foram indeferidas pela Justiça, não 

atendendo a nenhum de seus pedidos e concordando com a legítima demissão por parte do seu 

banco empregador. 

Valdir Backhausen
258

 que havia começado a trabalhar no ano de 1980, chegando ao 

cargo de Gerente Geral em 1994, ao longo dos anos a partir de 1990, quando já se encontrava 

no cargo de gerência, passou a operar pessoalmente as contas de alguns de seus familiares. 

Entre estas contas que geria de negócios familiares estava o Hotel Kennedy, de propriedade 

de um de seus primos. Valdir ao ser transferido da agência Ponte do Imaruim, no município 

de Palhoça, para a Agência da Rua Santos Saraiva no bairro Estreito, em Florianópolis, 

decidiu conjuntamente com seu primo mudar a conta do hotel para a nova agencia onde 

trabalharia. Decisão da qual pouco tempo depois seu primo mudou de ideia, por gostar do 

atendimento e da facilidade que possuía na outra agência, assim informou a seu primo Valdir 

enquanto estava em viagem ao exterior. O que acabou por causar a existência de uma conta 

em nome da empresa em cada agência. No final de julho de 1999, foi demitido por justa causa 

sob a alegação de improbidade, motivada pela movimentação de cerca de seis mil reais ao 

longo do final do ano de 1998 e durante os dois primeiros meses de 1999. 

Conforme os autos, esta quantia foi percebida pelo banco, pois gerou um crédito na 

conta da empresa que não fora pago, que coincidiu com uma das operações realizadas na 

conta desta. Ao ser contatado pelo inspetor do BESC responsável por investigar as operações 

                                                 
257

 Reclamatória Trabalhista nº 4099 de 1999; Reclamatória Trabalhista nº e 4070 de 1999; Reclamatória 

Trabalhista nº 5672 de 1999. 
258

 Reclamatória Trabalhista nº 7628 de 1999 e a Reclamatória Trabalhista nº 7626 de 1999. 



 

128 
 

realizadas por Valdir, seu primo em nenhum momento respondeu diretamente se as operações 

realizadas na conta de sua empresa eram indevidas ou não, por não desejar nenhum prejuízo 

ao mesmo, apenas se posicionou sobre a questão ao ser intimado pelo banco a responder de 

forma clara em quinze dias, por meio de carta. Foi o que fez, e nesta afirmou que as operações 

não haviam sido autorizadas, mas que se responsabilizaria por qualquer cobrança que 

houvesse em nome de sua empresa. Conforme relata o inspetor no Relatório Especial 

produzido por este: 

 

Entretanto, informou que não havia respondido a nossa correspondência atendendo 

pedido dos familiares e também por não se sentir à vontade em tomar alguma 

decisão que pudesse prejudicar seu primo, em que pese ele próprio se reconhecer 

como cidadão que sempre soube valorizar o caráter e a honestidade das pessoas e 

achar que quem erra merece punição.
259

 

 

Valdir se defendeu das acusações de ter efetuado movimentações não autorizadas na 

conta de um dos clientes do banco, atitude gravíssima para um bancário e punível conforme 

resolução do próprio Banco Central, afirmou que como este cliente se tratando de um familiar 

seu e de um amigo de longa data, este atuava como funcionário de forma mais pessoal e 

familiar. Eram realizados serviços aos seus familiares de forma que não esperada de um 

funcionário do banco, no intuito de tratar-lhes bem e, portanto, dando o melhor atendimento 

para clientes que interessariam muito ao banco por serem empresários. Gerando facilidades, 

que poderiam variam de tão simples quanto o fácil acesso a divisão de valores em cédulas e 

moedas para o troco dos negócios familiares, ou até mesmo a atenção especial e familiar de 

um gerente bancário quando necessário resolver questões ligadas as suas contas e finanças. 

Conforme relata em sua correspondência de esclarecimentos, enviada para o BESC através da 

própria correspondência da empresa de seu primo: 

 

Com relação aos movimentos da conta corrente, ou seja, com os débitos e créditos 

das contas do Hotel, sempre atuamos de forma bem liberal, por se tratar de primo e 

possuirmos uma amizade de muitos anos, sendo que sempre resolvi todos os 

problemas das contas das empresas do Sr. Adélio por telefone, fazendo com o 

mesmo ficasse bem a vontade e satisfeito com os servidores prestados pelo banco. 

Não consigo me lembrar de detalhes com relação aos débitos, pois algumas vezes 

me foram solicitados para debitar alguns documentos, fazer troco, e também valores 

em numerários o qual eu encaminhava pessoalmente até a portaria do Hotel. 

Vale salientar que o cliente não contestou qualquer débito efetuado em sua conta 

corrente, pois tem pleno conhecimento que sempre, ou seja, a mais de 15 anos que 

operamos desta forma sem qualquer reclamação do mesmo.
260

 

                                                 
259

 Reclamatória Trabalhista nº 7628 de 1999. 
260

 Reclamatória Trabalhista nº 7628 de 1999. 



 

129 
 

 

Valdir postulou a sua recontratação ao banco por considerar injusta sua demissão, e 

contestou o processo disciplinar que o condenou por improbidade, pois não foi ouvido neste, 

mesmo tendo enviado atestado médico ao banco informando que não poderia estar presente na 

data determinada da realização da sessão do Comitê Disciplinar. A Justiça do Trabalho alegou 

improcedência ao pedido de reintegração do autor, pois este não demonstrou prova de que não 

havia cometido os atos pelos quais foi acusado, em contrapartida, tomando o relatório 

produzido pelo inspetor do banco como única forma de compreender a realidade da situação. 

Quanto aos pedidos de pagamento das contribuições realizadas para o plano de saúde e a 

fundação as quais os funcionários do banco possuíam acesso, que não mais lhe estariam 

disponíveis, teve como resposta da Justiça que não haveria de se discutir a procedência de 

nenhum pedido, pois não haveria de se falar de direitos provenientes da rescisão de contrato. 

Renato Caio de Cascaes
261

 iniciou a trabalhar no BESC como terceirizado pela 

empresa Orbram em 1987, sendo contratado diretamente pelo banco a partir do primeiro dia 

de 1989. Porém, a partir de 1992, Renato se tornou dependente químico de cocaína, o que ao 

longo do tempo lhe levou a frequentes faltas ao serviço devido a sua debilidade física e de 

saúde causada pelo uso desta substância. O acompanhar desta situação por colegas de 

trabalho, levou a consciência da situação pela estrutura do banco, proporcionando certo 

auxílio a Renato e sua família na busca por algumas internações em clínicas para tratamento 

de dependentes químicos. Tais medidas não conseguiram reverter o quadro em que Renato se 

encontrava, e em nove de fevereiro de 1994, este foi convocado ao Comitê Disciplinar da 

instituição, que de posse do conhecimento da situação de dependência de drogas de Renato, 

ainda asseverado pelos problemas conjugais que vinha passando, decidiu por encaminhar o 

caso à Diretoria de Recursos Humanos para que sob a coordenação da psicóloga que já o 

atendia pudesse tentar reverter à situação. 

A continuidade da dependência levou o Comitê Disciplinar do banco a demitir 

Renato por Justa Causa em 16 de maio de 1994, decisão que foi revista logo no dia seguinte. 

Ao longo dos anos de 1996 e 1997, o autor sofreu penalidades de advertência, repreensão e 

suspensão motivadas pela sua impontualidade e inassiduidade no trabalho. Foi levado ao 

Comitê Disciplinar em 15 de julho de 1998 por estas mesmas razões, porém os membros 

deste Comitê, conhecedores da situação de dependência de Renato, e como este nunca deixou 

de buscar tratamento, havendo em algumas situações se curado, mas em pouco tempo 
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voltando a ter recaídas. Por estes motivos foi decidido pela maioria a compreensão do não 

cometimento de falta grave que justificasse demissão por justa causa. Pelos mesmos motivos 

foi novamente chamado ao Comitê Disciplinar em 08 de fevereiro 1999, desta vez sendo 

decidida a ocorrência de falta grave por suas condutas no serviço segundo os incisos E e I do 

artigo 482 da CLT, respectivamente desídia no desempenho das respectivas funções e 

abandono de emprego, sua demissão por justa causa, e assim sua demissão ocorreu a partir de 

03 de março de 1999. 

Em todas as oportunidades que possuiu, Renato apresentou a sua parte da história 

relatando que compreendia que o banco havia buscado lhe ajudar de diversas formas e que 

tinha consciência que lhe haviam dado diversas chances. Que não causava estas situações por 

má intenção e que inclusive se sentia profundamente envergonhado pela situação na qual se 

encontrava. Porém justificou que tal fato era mais forte que ele, que muitas vezes era difícil 

evitar a substância que lhe gerava vício, pois havia sido criado no Morro do Mocotó e que por 

essa situação, muitas vezes a droga vinha para ele de forma facilitada, e que fazia uso dela 

para lidar com as situações da vida e os problemas com a família. Conforme consta nos autos 

processuais, Renato afirmou que realizar e se manter no tratamento em muitos casos era 

difícil, devido a sua condição financeira, mas até o fim do processo sempre afirmou que 

apenas desejava uma nova chance. Declarou que possuía consciência que não arranjaria um 

trabalho melhor que aquele, e que gostaria de trabalhar independente do serviço que lhe fosse 

dado. Isso é possível observar em seu depoimento ao Comitê Disciplinar em 11 de fevereiro 

de 1994, tônica a qual manteve em todas as audiências que se seguiram nas quais depôs: 

 

[...] O meu problema é particular, às vezes é conjugal e muitas vezes é a droga. Meu 

caso de chegada tarde é provavelmente também em caso de droga. Uso cocaína. 

Tenho que me abrir. Uso cocaína – cheiro. Injetável não. Hoje estou mais controlado 

no uso do dinheiro. Sempre se dá um jeito para arrumar dinheiro para consumir 

droga. Faz uns seis meses, digo, seis anos que uso; em casos raros saia do serviço, 

dava um jeito para cheirar cocaína. Uso para esconder os problemas, fugir da 

realidade. Minha esposa é servente de uma Escola. Chegava tarde porque me 

atrasava, nem posso explicar. No período da manhã faço serviços de casa, ajudo a 

esposa. Depois que vim de São Paulo/São José do Rio Preto, melhorei um pouco, 

deixei de usar mais droga, diminui o consumo bastante. Falei com a D. Sônia na 

FUSESC e ela me disse que a primeira vez o tratamento era por conta da FUSESC e 

as demais viagens teriam que ser por minha conta, por isso deixei de ir, pois não 

tinha condições de ir por minha conta. Acho que o que deve ser feito comigo, é ... 

nem sei dizer. Gostaria de ganhar mais uma chance, ou seja, voltar a trabalhar. 
Gosto dos meus filhos. Levo o dinheiro que ganho para casa. [...]

262
 

 

                                                 
262

 Reclamatória Trabalhista nº 1636 de 1999. 



 

131 
 

Renato foi à Justiça do Trabalho postulando sua reintegração ao emprego, pois 

considerou injusta sua demissão, que foi fundamentada pelas mesmas razões que 

anteriormente não foram compreendidas como suficientes para gerar uma situação de falta 

grave que possibilitasse sua demissão por Justa Causa. Compreendia que ao ser demitido 

repentinamente o banco lhe havia jogado no desamparo e no desemprego, ainda sobre as 

condições da dependência química, acreditava que esta não era a melhor solução, até por que 

já havia se inscrito no PDI, acreditando que este certamente seria um melhor 

encaminhamento. Entretanto, a Justiça do Trabalho atendeu as argumentações do banco, 

considerando que o banco era legítimo em demitir Renato pelos próprios fatos ao qual o 

mesmo admite. A própria Justiça compreendeu a triste situação sobre a qual Renato se 

encontrava, mas sabendo que seus pedidos eram juridicamente impossíveis, dentro de uma 

visão puramente jurídica e não necessariamente relacionada à realidade social, não tendo 

outra opção além de indeferir seus pedidos. Conforme pode se observar a partir do parecer do 

Ministério Público do Trabalho: 

 

Porém, nada obstante o reconhecimento das tristes circunstâncias que envolvem o 

caso, não há como, juridicamente determinar a reintegração do autor no quadro 

funcional do banco. As faltas que foram imputadas foram devidamente provadas. 

Não se pode afirmar que o banco agiu com indiferença aos problemas do recorrente, 

ao revés, consoante se apontou em parágrafos pretéritos, desde o ano de 1992 o 

banco lhe ofereceu inúmeras oportunidades, inclusive acompanhamento psicológico 

e internações em clínicas de desintoxicação, mas que infelizmente, não renderam 

frutos.
263

 

 

Nelson Rocha Ventura
264

 que trabalhava para o BESC desde 11 de dezembro de 

1980, onde atingiu o cargo de Chefe de Serviços na agência do Posto de Serviço da Polícia 

Militar, na qual trabalhava. Este foi demitido por Justa Causa por meio do Comitê Disciplinar 

do banco na data de 21 de outubro de 1999, pelo cometimento de Falta Grave por 

improbidade e indisciplina ou insubordinação, conforme os incisos “A” e “H” do artigo 482 

da CLT respectivamente.  

O fundamento pelo qual Nelson é acusado, é conforme narram as informações do 

processo, que em 04 de agosto de 1980, um casal de idosos havia aberto uma conta na agência 

Praça XV de Novembro, em Florianópolis, com a titularidade sobre o nome da esposa do 

casal, contudo o marido da titular veio a falecer 
265
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conta foi reativada sobre a titularidade agora do marido falecido. Pela matrícula de Nelson, 

foram emitidos documentos e o cartão magnético da conta, mas ao serem investigados pela 

inspetoria do banco, estes não possuíam as assinaturas dos titulares da conta que indicavam 

fraudes. A conta continuou recebendo rendimentos até março de 1998, quando se iniciaram os 

saques não realizados por seus titulares. Nelson foi acusado pela realização destes saques em 

benefício próprio, tornando-se suspeito de furto de uma quantia totalizou R$ 27.005,65.  

As evidencias utilizadas para fundamentar a suspeita de Nelson como o responsável 

por estes saques fraudulentos são uma teia intrincada de evidências e pré-suposições. Uma 

delas foi a pouca quantidade de operações realizadas por Nelson, quando comparadas ao 

padrão esperado para um Chefe de Serviços em um dia movimentado, no mesmo dia no qual 

alguns destes saques haviam sido realizados em agências próximas. O fato de Nelson ter 

realizado saques em sua própria conta em horários de uma a duas horas de disparidade, entre 

saques fraudulentos realizados nas mesmas agências, asseveradas ainda mais essas suspeitas 

pela aparente presença de Nelson em alguns dos registros restantes dos sistemas de 

monitoramento das agências, embora existam disparidades entre os registros de vídeo e os 

registros de operações de autoatendimento, visto que estes dois eram sistemas independentes e 

não interligados.  

Nelson defendeu-se afirmando que era prática comum os funcionários de uma 

mesma agência compartilharem suas senhas de acesso para facilitarem seus trabalhos, não 

sabendo afirmar por quem e sobre quais condições a conta foi reativada por sua matrícula no 

banco. Ao ser consistentemente acusado e pressionado pelos inspetores 

e os membros do Comitê Disciplinar, Nelson acabou perdendo a compostura nas audiências 

deste Comitê, levantando sua voz e dando murros na mesa ao tentar afirmar sua versão dos 

fatos, fato esse que fundamentou também sua demissão por indisciplina e insubordinação. 

Nelson, sentindo-se injustiçado por ser acusado de atos graves, sobre os quais 

nenhuma investigação policial foi realizada e por um processo disciplinar pelo qual foi 

sistematicamente condenado. Agravado a isso, lhe foi impossibilitada sua defesa, ao buscar o 

auxílio de sua assistência jurídica esta foi enfaticamente negada e ignorada em seu direito de 

participação nas instâncias dos comitês disciplinares. Nelson não viu sua vontade de ter sua 

versão dos fatos satisfeita, pois havia demandando uma ação cautelar na esperança de ver o 

que considerava uma injustiça resolvida o mais breve possível. Porém, a Justiça do Trabalho 

não considerou os pedidos de Nelson cabíveis para tal ação, considerando a ação 

improcedente sem julgamento de mérito.  
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Dos onze grupos de pedidos feitos à Justiça do Trabalho por todos os autores 

e autoras das Reclamatórias Trabalhistas aqui analisadas, sete foram considerados de forma 

geral improcedentes, negando aos seus autores os pedidos realizados, ceifando assim suas 

pretensões de ver o que consideraram injustiças realizadas contra si revistas. A Justiça do 

Trabalho optou por considerar legítimos todos os documentos produzidos pelo banco acerca 

da sua versão dos fatos e contestou a razão pela qual os trabalhadores não apresentaram 

provas que rebatessem as acusações realizadas contra si. Sobre estes fatos poderíamos inferir 

reflexivamente que, já que entre as diversas acusações que foram feitas contra os funcionários 

do BESC indiciados pelo Comitê Disciplinar, existiam condutas consideradas criminosas, ou 

pelo menos desta forma indicou o BESC em suas narrativas acusatórias, e a Constituição 

Federal no inciso LVII de seu artigo 5º declara como princípio fundamental penal a presunção 

da inocência.  

Pode-se questionar por que a Justiça do Trabalho como representante do Estado 

brasileiro, único detentor legítimo do poder de polícia para investigar e dar a seus 

responsáveis a punição devida, considerou responsáveis por comprovar as suas próprias 

inocências os trabalhadores acusados de crimes por seu empregador, quando o direito em 

geral afirma que é responsabilidade dos acusadores comprovar os fatos que afirmam perante a 

Justiça, até por que sempre seria mais difícil a comprovação de uma negativa do que a de uma 

afirmação.  

Das quatro decisões favoráveis aos autores e autoras, a ação coletiva envolvendo 

quinze pessoas foi apenas deferida como favorável a reintegração daqueles que foram a 

Justiça postular a ilegitimidade de sua demissão por Comitê Disciplinar, em segunda instância 

ao chegar à turma colegiada de desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho. Portanto, 

a Justiça do Trabalho, ao considerar legítimas sem sombra de dúvidas os relatórios produzidos 

pelos inspetores do BESC, acolheu as decisões dos Comitês Disciplinares e os outros 

documentos apresentados pelo banco. Esta Justiça não determinou nenhuma perícia 

independente, assim assumiu o risco de ser conivente a qualquer violação de direitos, ou a 

fraude almejando a validação das acusações realizadas pelo empregador durante o processo de 

julgamento do mérito se poderiam ou não seus empregados serem legitimamente demitidos 

por Justa Causa.  

É direito legítimo dos empregadores, estabelecido nas normas e leis que regem as 

relações de trabalho no Brasil, demitirem seus empregados pela apuração do cometimento de 

falta grave, ou demitir-lhes de forma injustificada ressarcindo-lhes todos os direitos cabíveis 
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bem como o aviso prévio de sua demissão. O BESC optou por internamente apurar as 

presumidas faltas graves cometidas por seus funcionários e demitir-lhes conforme os seus 

pressupostos de justiça e legitimidade, ao invés de perante à Justiça do Trabalho postular a 

validade da justa demissão desses trabalhadores, e esperar parecer sobre a questão. 

Assim, o Banco do Estado de Santa Catarina na conflituosa disputa de interesses 

trabalhistas com seus funcionários subordinados, ativamente optou por colocar-se do lado 

mais vantajoso lutando a batalha jurídica dentro da própria instituição de forma 

administrativa. Desta forma se valeu do claro benefício de ser simultaneamente promotor de 

acusação, juiz e júri na causa onde objetivava interesse. Possuiu o banco todas as 

oportunidades de manipular a narrativa e analise dos fatos a seu favor, contra seus 

empregadores que pelas próprias naturezas das relações de trabalho já são hipossuficientes. 

Trabalhadores raramente possuem a mesma ou maior capacidade que seus 

empregadores em decidirem quais condições seu contrato de trabalho estará envolto. Caso não 

fosse o poder protetivo das leis trabalhistas, e sobretudo a organização coletiva dos 

trabalhadores, na realidade podem os empregadores assim que conveniente para estes tornar 

as experiencias de trabalho de seus empregados insustentáveis até que estes não mais as 

suportem, ou encontrar artimanhas para poder demitir-lhes da melhor forma para a instituição. 

Funcionários são coagidos pelas regras hierárquicas a manter um ambiente pacifico de 

trabalho mesmo que prejudicial a seus interesses, se veem ameaçados por suas reais 

obrigações financeiras não desejando colocarem seus empregos em risco. São limitados nos 

poderes que possuem frente ao banco empregador, pois não são os funcionários que detêm 

controle sobre muitas das documentações pertinentes ao cotidiano de seus empregos, como 

visto anteriormente não possuindo controle sobre suas folhas de presença e seu 

preenchimento, ou mesmo não possuíram controle sobre as condições dos acordos de rescisão 

voluntária que assinaram. 

A gestão das relações de trabalho no capitalismo é comumente monopolizada pelos 

patrões, sendo este aquele que estipula as condições de trabalho, que verifica e julga a 

qualidade de suas atividades, gerindo e estando de posse dos documentos que comprovam a 

realização da parte acordada pelo empregado contratado. Por estas questões, que se ramificam 

das formas mais infindáveis pelas questões especificas de qualquer relação de trabalho, são 

considerados hipossuficientes os trabalhadores em relação a seus patrões e superiores, ou seja, 

com menor poder de disputa, sendo tal raciocínio princípio fundamental da Justiça trabalhista. 
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Assim, o BESC usufrui de seu maior poder frente a seus funcionários na disputa pela 

condenação disciplinar realizada por seus comitês. Foi esta instituição que realizou as 

apurações e investigações do que apontou como atitudes criminosas contra si. Redigindo 

como exemplificado anteriormente diversos documentos e depoimentos acerca dos fatos. 

Assim, o BESC teve todas as oportunidades a que poderia querer para suprimir ou obscurecer 

as informações que pudessem levar a uma compreensão mais complexa de tais 

acontecimentos, suas causas e motivos. Tudo isso não favorece em nada a paridade de armas 

em uma disputa pela verdade, que em sua essência já iniciasse desigual, demonstrando-se 

desinteressada na presunção de inocência daqueles investigados. Além disso, sendo este 

banco que apontavam os crimes, bem como os que julgavam, facilmente poderiam ceder à 

tentação de seus interesses de desfazer-se de um trabalhador indesejado, assim fragilizando a 

imparcialidade de seus julgamentos. 

Enquanto, por sua vez a Justiça do Trabalho ao chancelar as etapas investigativas de 

compilação e análise de provas, assim como a deliberativa, a respeito da culpa dos 

trabalhadores, como apropriadas para os princípios do Direito e da Justiça, sem sombra de 

dúvidas. Não os questionando nem averiguando sua lisura, de certa maneira, optou-se por 

terceirizar a função investigativa e julgadora do Estado. Deram assim, ao empregador uma 

dose extra de poder sobre seus trabalhadores e trabalhadoras, que por sua própria natureza, já 

tendem a ser hipossuficientes na capacidade de resistir, defender-se e rebater os avanços dos 

interesses de seus empregadores realizados sobre si. 

Através da história contada por trabalhadores e trabalhadoras que analisamos nestes 

capítulos, observamos o seu real e sincero desejo de serem julgados pelo crime aos quais eram 

acusados, pois assim disseram que comprovariam suas alegadas inocências. Mas mesmo 

aqueles que eram confiantes da lisura e ética dos comitês disciplinares de seu empregador, 

terminaram por requisitar um julgamento pelas autoridades competentes, observando ao longo 

de seus julgamentos disciplinares, que suas defesas não possuíam o real peso, o qual detêm 

direito como cidadão. Portanto, nos parece possível inferir que muitos destes trabalhadores, se 

perguntados, afirmariam preferir que suas investigações fossem realizadas pela polícia, já que 

se tratavam de alegados crimes, segundo o banco. Dessa forma, possuiriam maior segurança 

de que seus empregos e carreiras, pois se encontrariam sobre os olhos de autoridades 

competentes e desinteressadas nas questões trabalhistas, envoltas na relação trabalhadores e 

empregadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da década de 1990, as diretorias financeiras e administrativas do Banco do 

Estado de Santa Catarina buscaram realizar uma reestruturação radical tanto em sua estrutura 

de organização empresarial, quanto em suas dinâmicas de trabalho, produção e prestação de 

serviços bancários. Pressionados pelos diversos Poderes Executivos da República Brasileira, 

em busca de uma espécie de reestruturação da nação para os interesses privatizadores e 

flexibilizadores de direitos sociais. Elegeram de forma difusa os trabalhadores e trabalhadoras 

dos BESC como o ponto mais frágil do cabo de guerra entre interesses econômicos 

globalizados e as perspectivas políticas regionais deste estado da União. 

Ao longo dos anos, estes homens e mulheres das mais diversas idades e origens, 

possuíram em comum o desejo de manter seus trabalhos, por compreender os serviços 

bancários como um trabalho digno, qualificado, bem colocado nas dinâmicas econômicas e 

trabalhistas do período. Mas, sobretudo, por ser esta uma escolha consciente, a carreira a qual 

escolheram dedicar suas vidas, seu aprendizado e o suor de seu trabalho cotidiano. Ao 

perceberem que os tempos mudavam com velocidade ao seu redor, e que aquele lugar em que 

haviam durante anos construído suas carreiras, de forma clara manifestava não ser mais 

receptivo a estes trabalhadores e seus direitos trabalhistas até então consolidados. Entre 

aquelas experiências as quais observamos, são raras as jornadas de trabalho que respeitaram o 

horário padrão para os bancários, ou ao menos que lhes fossem remuneradas as horas extras, 

mesmo que a imensa maioria dos trabalhadores realizasse ao menos duas por dia, no entanto 

nunca permitindo o BESC o registro preciso das jornadas de trabalho por seus empregados. 

Havendo percebido ao longo dos anos da década de 1990 que o banco buscava se 

evadir do pagamento de obrigações trabalhistas das mais diversas formas, desde a 

transformação de benefícios antigos em formas novas reduzidas no valor, ou simplesmente o 

não pagamento dos benefícios já acordados coletivamente entre sindicatos, mas sempre 

contando o BESC com uma possível redução dos cálculos finais na Justiça do Trabalho 

através da prescrição dos direitos ou de um estrito cálculo matemático para o pagamento 

daqueles direitos ainda vigentes. 

Bancários e bancárias do estado catarinense observaram por muitas vezes que o fim 

de seus empregos era inevitável, hoje ou no futuro incerto, a única certeza que possuíam era 

que desejavam lhes substituir. Compreenderam de diversas formas e por diversas razões os 

Planos de Demissões Incentivadas como um instrumento que lhes dava ao menos algumas 

garantias, por mais que as negociações das indenizações de seus direitos provenientes de 
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longas relações de trabalho estivessem nos termos do seu empregador. O recebimento de uma 

indenização financeira, mesmo que muito aquém da quantidade cabível pelos direitos 

violados e pelos critérios de cálculo escolhidos. Ainda se apresentava como uma garantia 

melhor do que se encontrar na situação de ser pressionado a demitir-se, ou a aceitar condições 

ainda piores. Ou até mesmo que fossem envoltos em tramas diversas, que lhes levassem aos 

Comitês Disciplinares de seu empregador, onde justificadas ou não, as razões e os contextos 

poderiam favorecer uma demissão satisfatória aos interesses da instituição, fundamentada na 

narrativa construída pelas comissões investigativas do próprio banco. 

Porém, quando sem quaisquer condições ou outras oportunidades, muitos decidiram 

ir à Justiça do Trabalho e utilizá-la como mais um campo de disputa de seus direitos, na 

esperança de que o ramo do Judiciário brasileiro comprometido em defender os direitos dos 

trabalhadores frente o capital, pudesse reparar aqueles deveres dos quais o BESC se omitiu. 

São exemplos disso, àqueles que decidiram realizar a investida final contra os desmandos do 

banco, indo à Justiça do Trabalhado requerer e postular a legitimidade de suas demissões com 

justa causa pelo descumprimento por parte do BESC dos acordos firmados por este com o 

Sindicato dos Bancários de Florianópolis e Região. 

Foi através destas mais diversas ações trabalhistas que tivemos acesso às 

experiências de trabalho dos bancários e bancárias da instituição financeira do estado de Santa 

Catarina durante a década de 1990 até a virada do século, onde estiveram sob a pressão de 

políticas de gestão reestruturantes que sempre apontavam para a meta empresarial de 

privatização do banco. Estes documentos constituem parte fundamental da memória dos 

trabalhadores e trabalhadoras dos municípios da região da capital catarinense, da História do 

trabalho, do Judiciário trabalhista e do cumprimento e corrupção da legislação trabalhista, 

tanto nas esferas regionais, estaduais, e nacionais, observando inclusive os reflexos do 

restante do mundo interconectado. 

Elas preservam dentro de si as complexidades dos mais diversos agentes históricos 

envolvidos nas tramas e processos entre o Governo Federal e os outros entes da União quanto 

às novas políticas econômicas neoliberais, que ao longo da década, passaram a se tornar foco 

central das políticas públicas de reestruturação e redução do Estado. Transferindo para os 

gestores e diretores do BESC e do Banco Central a responsabilidade de sanear o banco de 

uma forma que agradassem os dois níveis de governo, recaindo os custos e as consequências 

de uma nova política de gestão enxuta, porém produtiva, sobre os direitos e o ambiente de 

trabalho de seus empregados. No entanto, não se observando uma valorização da profissão 
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bancária no principal banco público do estado, pelo contrário, se observou a sua precarização 

a despeito das tentativas de resistência dos bancários e de seus sindicatos frente aos novos 

interesses do mercado financeiro nacional. 

Podemos observar como estes processos históricos de transformação da vida e do 

sistema econômico capitalista no planeta durante a última década do milênio, desaguaram do 

ambiente internacional até a Grande Florianópolis. Assim como, de que forma cidadãos, 

trabalhadores, lideranças populares, lideranças políticas, gestores e juristas se colocaram 

frente aos processos de flexibilização de direitos de funcionários bancários, ou quanto aos 

diversos processos de reestruturação dos seus ambientes de trabalho que lhes ameaçavam, 

assim como quanto ao objetivo final de liberalização e desestatização como política nacional. 

Ao recorrer à Justiça do Trabalho estes trabalhadores se encontravam rodeados 

nestes processos, depositando uma esperança de reparação de seus direitos descumpridos, 

assim como de uma indenização financeira, que lhes ajudaria em grande maneira no momento 

conturbado pelo qual a economia e o mercado de trabalho nacional passavam nos anos da 

virada do milênio, Porém, as Justiças, assim como todos os lugares, são arenas de disputa dos 

trabalhadores em busca de seus interesses, estando seu empregador pronto a recebê-los e 

combatê-los mesmo que sem legitimidade alguma. Quando o cumprimento da lei e de suas 

obrigações não eram suficientes para salvaguardar-lhes a razão, e não possibilitando a melhor 

doutrina jurídica trabalhista amparo as teses do banco, este recorria aos métodos mais baixo e 

sorrateiros para vencer a batalha na Justiça. 

São exemplos disso, os argumentos contestatórios que em grande parte das ações 

aqui analisadas, começam por alguma forma de questionamento quanto à legitimidade do 

processo jurídico, das partes, da causa de pedir ou de suas prescrições. Quando contra os 

sindicatos de trabalhadores, alegam que estes não possuem o direito de abrir ações em nome 

de seus representados sem a autorização expressa destes. Quando contra trabalhadores 

terceirizados, que cobraram do banco sua responsabilidade como instituição recebedora da 

prestação de serviços e a exploração do trabalho, para o banco estes eram funcionários de uma 

empresa terceira, em nada tendo responsabilidade com a empresa privada que contratou estes 

trabalhadores, mesmo que esta tenha declarado falência e retirado todo o seu capital ao final 

do contrato de prestação de serviços, no entanto sem remunerar como contratado seus 

empregados terceirizáveis. Quando trabalhadores demitidos disciplinarmente pelos Comitês 

Disciplinares do banco, era alegado que estes haviam sido longamente julgados e demitidos, 

sem que fossem devidas qualquer discussão acerca de seus direitos pregressos. Quando os 
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trabalhadores eram demitidos através de acordos de demissão voluntária, o BESC alegava que 

no acordo de homologação da demissão o trabalhador havia possuído o direito de contestar 

qualquer ilegalidade, não podendo vir a Justiça posteriormente, tentar redobrar a indenização 

que obteve por seus direitos. O banco apenas recebia de forma amistosa as ações, quando 

estas se tratavam das rescisões indiretas por parte do empregado, onde se realizariam acordos 

extrajudiciais, conciliações na Justiça, ou mesmo, que o BESC poderia remediar a diminuição 

de seus lucros, com o descumprimento da lei através do cálculo dos valores a serem de fato 

pagos. 

Em todo o caso, entrar na Justiça do Trabalho representava apenas o início, pois cada 

direito seria rigorosamente discutido na sua prescrição, em quais direitos ou qual quantidade 

destes direitos ainda não haviam prescrevido e não mais poderiam ser discutidos na Justiça, 

assim como nos critérios e adicionais que seriam levados em consideração para chegar ao seu 

valor. Isso ao longo de um arrastado processo que comumente se desenrolava em geral por 

uma década, se desenrolando desde a Junta de Conciliação e Julgamento até o Tribunal 

Superior do Trabalho, da primeira à última instância desta Justiça especializada, por valer-se o 

BESC de toda e qualquer possibilidade de recurso jurídico, no objetivo de minar a maior 

quantidade possível de pedidos. Existindo a possibilidade de que o trabalhador observasse 

suas esperanças de reparação completamente extirpadas a cada novo julgamento. Pois à 

medida que sobem na hierarquia dos magistrados as ações trabalhistas, estes vão perdendo 

gradativamente suas simpatias pelos trabalhadores ou suas visões idealistas sobre o Direito do 

Trabalho. Como se a cada filtro se encontrassem mais condensados os interesses do capital 

contra os interesses da proteção dos direitos trabalhistas, e mais raros aqueles juristas que 

enxergam as pessoas por trás daquelas demandas jurídicas. Exemplo disso é o 

descontentamento de um juiz do trabalho de primeira instância quanto ao uso do Enunciado 

330 do Tribunal Superior do Trabalho por parte do BESC, na tentativa de argumentar a 

quitação total do contrato de trabalho e seus direitos, devido à realização de acordo de 

demissão voluntária por parte do banco e do trabalhador. Assim se manifesta o juiz do 

trabalho em sua sentença: 

 

Neste final de século, quando o capitalismo se impôs de forma absoluta, tanto que 

alguns proclamam o fim da história, volta a soprar o vento liberal, agora chamado de 

neoliberalismo, que de novo só tem o nome. Este vento deve ter inflado as velas 

jurisprudenciais do TST quando editou o enunciado em questão, Ou isso ou se 

percebeu que o que atrapalha a Justiça é o jurisdicionado. O congestionamento 

processual na Justiça do Trabalho não se resolve com medidas destinadas a afastar o 

jurisdicionado. Em verdade, o percentual de trabalhadores que tem efetivo acesso 

Justiça é muito pouco, não sendo admissível, além das restrições reais, como as 
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pressões econômicas, outras restrições de cunho jurídico, ainda que alicerçada 

também nas mesmas circunstâncias das restrições reais. O disposto no art. 5º inc. 

XXXV, da Constituição Federal, que encerra o princípio da primazia do Poder 

Judiciário ou do amplo acesso à Justiça, deve ser entendido de forma ampla, de tal 

modo à dele se entender que não se limita a impor ao legislador a obrigação de não 

editar leis que excluam certa matéria da apreciação da Justiça, mas de dar ao 
conceito a ideia de uma tutela jurisdicional capaz de atender a pretensão da parte.

266
 

 

Como referência o juiz, o acesso à Justiça era, e ainda é, muito precário no Brasil, 

pois mesmo sendo possível o trabalhador advogar em causa própria e se auto-representar 

juridicamente na Justiça do Trabalho desde seus primeiros anos de origem, aqueles 

trabalhadores que possuem os recursos financeiros para arcar com uma ação trabalhista 

conhecem suas chances se forem desassistidos juridicamente contra seu empregador, que 

naturalmente possui a primazia financeira para poder pagar uma melhor defesa, ainda mais se 

tratando de instituição financeira pública com corpo jurídico próprio. A primeira barreira a ser 

rompida por qualquer trabalhador para que este consiga observar a real esperança de ir à 

Justiça do Trabalho em disputa de seus direitos e ter sucesso, é simplesmente à capacidade 

financeira de fazê-lo, sobretudo em um ambiente que pela própria natureza Judicial brasileira 

se torna custoso financeiramente por sua complexidade, morosidade e diversas instâncias e 

recursos. Não possuindo ao longo das décadas o Estado brasileiro uma iniciativa real de 

ampliação do acesso gratuito ou assistência jurídica pública, pelo contrário sendo aparente o 

constante interesse político pela sua redução. Como se o simples fato de o cidadão disputar 

seus direitos nas Justiças fosse visto como um empecilho a outros interesses. Pelas mesmas 

razões não sendo comuns as ações trabalhistas realizadas durante o contrato de trabalho no 

Brasil, pois é conhecido dos trabalhadores que a abertura de uma ação na Justiça pode 

prejudicar seu vínculo de trabalho, e geralmente não sendo seu resultado garantido o bastante 

ao ponto de superar o risco do desemprego. 

A simples necessidade financeira para o início de uma ação trabalhista se torna 

visível pela quantidade de pedidos do benefício de justiça gratuita, ao qual teoricamente 

qualquer trabalhador teria direito por sua condição hipossuficiência, visto que os 

descumprimentos de direitos que fundamentam suas ações já lhe são prejuízos financeiros 

demasiados. Dentre as ações trabalhista que analisamos, em sessenta e dois dos processos foi 

pedido pelos trabalhadores o benefício da justiça gratuita conforme sua fundamentação na 

legislação vigente, apenas em cinco ações os autores não se manifestaram acerca da 

requisição deste benefício. Porém, das ações em que o benefício foi requisitado, apenas uma 
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foi julgada como procedente, quatro destes pedidos não foram possíveis pela desistência por 

parte dos autores da ação trabalhista, assim arcando estes com suas custas necessariamente, e 

em duas tendo sido realizados acordos extrajudiciais entre as partes dando fim a ação sem seu 

julgamento. O restante, a significativa maioria de cinquenta e quatro pedidos, foram 

amplamente recusados, tendo os autores que arcar com suas próprias defesas e à custa da 

protocolização de suas peças e documentos. 

Aqueles seis que cederam as propostas de seu empregador, por temer o insucesso da 

ação, ou não acreditar que as cortes lhe seriam favoráveis, ou mesmo a necessidade imediata 

de recursos financeiros para a sobrevivência pessoal e familiar, entre uma miríade de outros 

motivos que poderiam habitar a mente destes bancários. Foram levados a aceitar acordos de 

conciliação com seus empregadores que lhes deram das sortes as mais variadas, tendo 

recebido indenizações pela demissão sem justa causa que foram desde uma com R$ 33 mil, 

três com valores próximos a R$ 80 mil, uma com valor de quase R$ 182 mil, e outra 

chegando a R$ 237 mil. Entretanto, não se sabia do potencial real de cada pedido, como 

referenciado anteriormente, por se tratarem de trabalhadores e trabalhadoras com longas 

carreiras, tendo obtido diversos benefícios em seu trabalho de bancários públicos. 

Ao levantarem-se contra as condições que viveram, os trabalhadores e trabalhadoras 

do BESC decidiram acionar à Justiça do Trabalho, na esperança da reparação de seus direitos. 

Estes trabalhadores que compreendiam as nuances e dificuldades de batalhar na Justiça como 

derradeira arena de resistência contra a precarização e flexibilização de seus direitos 

trabalhistas por parte de seu empregador, a maior instituição financeira do estado catarinense. 

Depararam-se com a realidade desta, onde diferente do mito propagado ao longo de décadas 

por aqueles contrários a existência da Justiça do Trabalho, de que esta seria 

desproporcionalmente favorável aos trabalhadores e empregados. Na Justiça do Trabalho da 

realidade cada centímetro era tema de disputa, sendo necessárias quantidades descomunais de 

provas para o convencimento por parte dos operadores do Direito da legitimidade dos 

pedidos. Mesmo que em muitos casos a legislação seja clara de que no Direito Trabalhista, 

por possuir o empregador monopólio sobre as documentações e os registros, é obrigação deste 

mantê-los e apresentá-los em juízo, referenciando em diversas situações a Consolidação das 

Leis do Trabalho o benéfico da dúvida aos empregados quando forem incapazes os 

empregadores de rebatê-los com provas documentais. 

Em suas instâncias na arena de disputas da Justiça do Trabalho os ex-bancários do 

Banco do Estado de Santa Catarina observaram que o objetivo da reparação de seus direitos, 
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mesmo frente à definitiva autoridade legal para declarar o que seriam e não seriam seus 

direitos trabalhistas, não se mostrava ser empreitada das mais fáceis e garantidas. Pois, em 

suas primeiras sentenças dadas pela Justiça do Trabalho a maioria viu o fim de suas 

esperanças, sendo trinta e seis ações finalizadas já em sua primeira etapa, trinta e três destes 

pedidos foram declarados totalmente improcedentes, seja pela prescrição de direito, pela 

legitimação da flexibilização de direitos de forma institucional ao longo dos anos, pela 

argumentação legal do BESC em cada brecha, ou por manobras jurídicas que 

impossibilitassem os pedidos pela sua forma processual ou pela distorção da concepção de 

que os acordos realizados nos PDIs quitariam todo e qualquer direito de demandar na Justiça 

do Trabalho. As outras três ações tiveram fim semelhante, sendo duas extintas sem sequer o 

julgamento de mérito, e outra se dando a improcedência pela desistência da ação por seu 

proponente no ato da audiência de julgamento. Do restante das ações que possuíram algum 

sucesso na demanda por reparações de direitos violados, vinte e sete obtiveram um desfecho 

parcialmente positivo com a vitória na primeira instância de ao menos algum pedido, mesmo 

que de forma parcial. Entretanto, sendo três destes obtidos no retorno do processo a primeira 

instância, ao ser considerado nas instâncias superiores que seu primeiro julgamento havia sido 

inadequado, dois inicialmente totalmente improcedentes e um extinto sem julgamento de 

mérito. Apenas cinco foram julgadas como totalmente procedentes em seus pedidos pela Junta 

de Conciliação e Justiça, no entanto o que não significou que o banco ex-empregador não 

buscou de todas as formas a reversão desta decisão. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Gráfico IV - Resultados em primeira Instancia 
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Tanto aqueles que receberam notícias negativas, mas que ainda observaram alguma 

esperança de vitória nos desfechos seguintes de suas ações, quanto aqueles que tiveram boas 

notícias ao ver parte de seus direitos ressarcidos, mas que acreditavam que poderiam obter 

uma reparação maior caso continuassem a contra-argumentar seu antigo empregador. Assim 

como a própria instituição financeira estadual buscando reverter suas perdas jurídicas, 

desincentivar e criar empecilhos para a continuidade de busca por seus direitos dos 

trabalhadores, ou mesmo conhecendo o benefício financeiro possível com a prolongação de 

uma demanda jurídica trabalhista, enquanto poderia o banco aplicar os recursos requisitados 

como indenização caso este perdesse a ação ou mesmo que tivesse que pagá-la parcialmente, 

podendo de qualquer forma terminar o decorrer da ação sem prejuízo financeiro. Assim 

buscaram as partes por suas mais diversas razões e motivações pleitear suas argumentações e 

o que acreditavam ser a legítima interpretação da realidade ocorrida frente aos 

desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 12º Região. 

Destes recursos ordinários pleiteados frente ao Tribunal Regional do Trabalho 

pedindo a revisão das decisões das Juntas de Conciliação e julgamentos: cinco foram 

totalmente procedentes para os trabalhadores e sendo seus pedidos ampliados na totalidade; 

onze foram parcialmente procedentes para a ampliação ou revisão de seus pedidos; sendo 

dezesseis recursos negados aos autores, recusando a ampliação de seus direitos ou da revisão 

da decisão anteriormente tomada. Seis recursos foram procedentes para o BESC, sendo quatro 

deles pedidos de extinção da ação sem qualquer julgamento de mérito, invalidando as 

decisões anteriormente tomadas, cinco recursos do banco foram considerados apenas 

parcialmente procedentes, sendo um deste para ambas as partes, e tendo o banco negados 

totalmente oito de seus pedidos de recurso para reduzir a compreensão dos direitos dos 

autores ou de rever a decisão da primeira instancia. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Dos poucos que possuíram a oportunidade de recorrer ao Tribunal Superior do 

Trabalho, a última instância da Justiça trabalhista: apenas uma ação de trabalhador bancário 

teve seus recursos totalmente procedentes; duas ações possuíram recursos favoráveis tanto ao 

ex-funcionário quanto ao BESC, assim gerando resultados parcialmente favoráveis aos dois, 

tendo o banco tido resultados parcialmente positivos em outra ação. Duas ações tiveram o 

retorno determinado a primeira instância, uma onde o autor possui um resultado final 

parcialmente favorável a reparação de seus direitos flexibilizados, e outra onde o autor que 

havia visto seus pedidos negados até sua chegada ao Tribunal Superior do Trabalho, viu um 

retorno ao longo das três instâncias, mas que, todavia, do mesmo modo resultou na total 

improcedência de seus pedidos. Dos recursos rejeitados, os autores tiveram onze de seus 

recursos recursados completamente em seus pedidos, tendo o banco oito. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

No balanço final dos resultados das ações trabalhistas, a somatória e contexto geral 

de todas as instâncias que desemboca nas decisões judiciais últimas dos processos, mas que 

carrega em si a síntese de todas as discussões realizadas na visão do Direito. A constância das 

presentes decisões particulares de cada instância, o número de ações que tiveram todos os 

seus pedidos aceitos, após diversas chances de reversões e ampliações das sentenças, foram 

oito. Aquelas que possuíram resultados procedentes parciais, seja na procedência de apenas 

parte dos pedidos, seja na procedência de todos os pedidos parcialmente, relativizados em sua 

quantia e proporção, são vinte e nove. O mesmo número daqueles pedidos que terminaram 
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por não terem nenhum de seus pedidos atendidos, mesmo no decorrer de mais de uma 

sentença, por aqueles bancários e bancárias que terminaram, provavelmente, em situações 

piores, ou menos esperançosas, após anos de batalha judicial. De certo modo, isso custou-lhes 

ainda mais forças de resistência, saindo sem a amplitude de seus direitos, ou ao menos de uma 

indenização que consolasse em parte, as perdas de direitos relevadas ao longo de uma 

carreira.  

Sete desistiram ou não compareceram as audiências no decorrer de seus processos, 

levados por uma variedade de razões assim como as que trouxeram estes diversos homens e 

mulheres a terem em comum a Justiça do Trabalho como palco de disputa e resistência por 

direitos, com o tempo perdendo a esperança de ver o resultado de suas ações. Dois deles se 

unindo ao grupo de quatro ações que terminaram por realizarem conciliações com o banco em 

troca de acordos extrajudiciais com indenizações financeiras em troca da finalização da 

demanda judicial por parte dos trabalhadores e trabalhadoras.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Muito das improcedências dos diversos pedidos aqui analisados feitos pelos 

trabalhadores e trabalhadoras do BESC, foram fundamentadas na simples questão da 

prescrição. A ideia de que um direito trabalhista descumprido, mesmo que notoriamente e de 

forma registrada, com o passar do tempo prescreve-se, independente de ponderações ou não 

acerca da capacidade ou conveniência de disputá-lo no momento de seu descumprimento, e de 
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que os trabalhadores possuam este conhecimento. Ao fim da relação de trabalho, não são 

fundamentados os prazos prescricionais, levando a serem desconsiderados os custos e 

consequências de se entrar com uma ação trabalhista, sobretudo contra seu empregador atual, 

que pode facilmente atuar com represálias, como através de relatos, se demonstrou esta ação 

do BESC. 

Contra isso novamente se insurge o juiz da Junta de Conciliação e Julgamento, 

manifestando sua tese de que a Justiça do Trabalho já nos anos predecessores da virada do 

milênio estava muito aquém do papel social que rogava para si. Que a Justiça do Trabalho 

havia se concentrado em apenas reparar os descumprimentos da lei quando a ela é requisitado, 

assim meramente cobrando do empregador o que ele já deveria ter realizado, raramente em 

valores maiores do que o direito de fato postulado, e recorrentemente tendo seus pedidos 

apenas parcialmente atendidos. Assim, a punição dada pela Justiça Trabalhista é apenas um 

pequeno ônus, a reparação da obrigação que já existia, mas com a oportunidade de reduzi-las. 

Em contrapartida os grandes empregadores neste jogo de gato e rato com a Justiça, tem a 

oportunidade de considerar o descumprimento das obrigações empregatícias para com seus 

funcionários, a flexibilização de seus direitos trabalhistas e pagamentos, assim como a 

precarização dos ambientes de trabalho, como uma aposta. Caso estas violações passassem 

despercebidas, estes lucravam com a exploração do trabalho, sem darem sua contrapartida 

justa, e se fossem descobertos, corriam o risco de receber reprimendas que poderiam ser 

consideradas suaves, quando colocadas lado a lado às violações e corrupções da lei, realizadas 

durante anos. Assim, se manifesta o juiz de direito: 

 

O trabalho é a base de subsistência do cidadão, não sendo imaginável que tais 

normas pudessem ser violadas e, pior, o transgressor não ser sancionado 

(sanção premial, visto que será condenado a pagar somente o que devia) após o 

decurso de certo prazo. A prescrição, em relação aos direitos trabalhistas, não 

deveria existir, mormente considerando a triste realidade nacional, a qual revela uma 

tendência, generalizada na sociedade brasileira, de tentar escapar ao cumprimento 

das obrigações legais, como já constatou WAGNER GIGLIO (in Justa Causa, 

SP, LTr, 1992, p. 339). E isso se explica na medida em que o empresário, esteja 

explorando atividade econômica, industrial, comercial, financeira ou agrícola, 

persegue o lucro, de tal forma que toda sua condução se orienta pela racionalidade 

do lucro. Se compra tal matéria-prima e não aquela é por causa do lucro. Se instala-

se aqui e não ali, é por causa do lucro. Se produz certo número de mercadorias e não 

outro é por causa do lucro. Se cumpre ou descumpre a lei trabalhista é em razão do 

lucro. Assim, já que a Justiça do Trabalho não tem conseguido afastar o fantasma da 

impunidade, pois mostra-se extremamente condescendente com o empregador 

descumpridor da lei. Ou seja, é mais barato descumprir a lei, dá mais lucro.
267
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O apanhado dos resultados finais aos quais obtiveram os antigos trabalhadores do 

Banco do Estado de Santa Catarina, que durante anos utilizaram a Justiça como arena de 

resistência na esperança de reaver seus direitos trabalhistas violados, infelizmente corroboram 

compreensões acerca da Justiça trabalhista brasileira como as do historiador brasilianista John 

David French. Em seu livro Afogados em leis: a CLT e a cultura política dos trabalhadores 

brasileiros
268

, o historiador em sua análise destaca mesmo que em sua compreensão 

submersos e rodeados por leis e aparatos de defesa aos direitos do trabalhador, propagandeado 

inclusive que este seria o sistema trabalhista mais protetivo vigente atualmente no planeta, 

este é comumente desrespeitado pelos empresários e flexibilizado por juristas nas dimensões 

continentais do Brasil, compreendendo a Justiça do Trabalho brasileira como uma Justiça com 

desconto. Pois conforme a análise de John French, que neste caráter específico pode ser 

inferido também dos resultados finais das ações trabalhistas aqui analisadas, a Justiça 

trabalhista brasileira no geral se ocupa apenas de reparar em parte os direitos trabalhistas 

violados, concedendo em alguns casos princípios jurídicos trabalhistas em favor da defesa dos 

interesses da propriedade e do capital. Assim, mesmo após serem julgados pela Justiça, 

muitos empresários e empregadores veem impunes muitas de suas ações, sabendo que 

certamente lucraram em detrimento da violação dos direitos trabalhistas de seus empregados. 

Ainda continua este Juiz acerca de sua compreensão sobre a Justiça da qual é parte. 

Afirmando compreender que caso a Justiça do Trabalho continuasse a adotar compreensões 

da limitação do acesso à Justiça, da prescrição de direitos violados, ou mesmo das 

flexibilizações dos princípios basilares da defesa dos trabalhadores em detrimento dos 

interesses econômicos do capital financeiro. Estas contradições habitam os órgãos destinados 

à defesa da justiça e dos direitos dos trabalhadores, e caso assim continuem a alimentar estas 

tendências, tornara esta Justiça uma passiva observadora do descumprimento da lei: 

 

Não se pretende, e nem se poderia, julgar o modelo econômico capitalista. Mas o 

que não se pode admitir é a transigência em relação aos mandamentos imperativos 

da lei. A legislação trabalhista, que deve ser realizada pela Justiça do Trabalho, 

apesar de ter conteúdo de ordem pública, é costumeiramente descumprida, revelando 

uma realidade iníqua nas relações de trabalho. Na era da informática, da robótica da 

exploração do espaço sideral, muitos trabalhadores tem seus direitos simplesmente 

desconsiderados. E a Justiça do Trabalho se limita a tentar reparar os prejuízos 

decorrentes dessas violações ao ordenamento jurídico trabalhista. Assim agindo, 

jamais conseguirá inibir o descumprimento da lei, ficando sempre assistindo de 

forma passível a exploração do trabalhador. Isso que se disse, o fez de forma 
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genérica e abstrata, mas que revela, de forma superficial e amena, o panorama 

trabalhista brasileiro.
269

 

 

Em 27 de julho de 2000, o governo estadual buscou realizar assembleia com os 

acionistas do Banco do Estado de Santa Catarina, visando o aumento do aporte de recursos do 

banco e como contrapartida a sua federalização com um quadro de novos diretores escolhidos 

pela União. Em contraposição diversas lideranças sindicais e da sociedade civil moveram uma 

ação popular com o objetivo de demonstrar a inconstitucionalidade de tais medidas nas 

condições em que foram colocadas, concedendo a Justiça Federal uma liminar para a 

suspensão da assembleia. Os setores que buscavam a manutenção do banco estadual 

comemoraram que este havia sido apenas capitalizado, mas que a federalização havia sido 

afastada, demonstrando o interesse da manutenção no estado mesmo que para isso fosse 

necessário pagamento de dívidas com a União para isso “Podemos (o Estado) até assumir essa 

dívida, mas sem abrir mão do banco. É melhor do que ter a dívida (de R$ 2,129 bilhões) e não 

ter o banco”
270

. 

No entanto, o governador de Santa Catarina Esperidião Amin, resoluto na 

federalização do banco, em resposta a estes setores da sociedade catarinense afirmou “Na 

verdade, a dívida vai continuar como está, mas com a federalização podemos sanear o Banco, 

que desde 1997 apresenta problemas graves. O BESC tem dívidas a pagar e programas para 

desenvolver”.
271

 Tendo este governo recorrido juridicamente, e com decisão do Tribunal 

Regional Federal rejeitando o pedido de interrupção dos processos de federalização ou 

privatização, e na 5ª Vara de Justiça de Florianópolis contra o pedido de acionistas 

minoritários de suspender a assembleia. Assim, ficou mantida a realização da assembleia, e os 

interesses do governo do estado, que era seu acionista majoritário, e poderia decidir os 

caminhos do que seria decido neste momento, restando aos acionistas minoritários apenas a 

opção de se abster das votações como forma simbólica de protesto contra o processo de 

federalização e capitalização do banco agora oficial.
272

 

Com a oposição de movimentos de trabalhadores do BESC, do Sindicato dos 

Bancários de Florianópolis e Região, da sociedade civil organizada, assim como de 

representantes políticos do Partido dos Trabalhadores (PT), do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) e do Partido Democrático Trabalhista (PDT), travou-se uma 
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batalha jurídica destes contra o governo estadual e o Banco Central que se prolongou pelos 

próximos anos em defesa do Banco do Estado de Santa Catarina como instituição de fomento 

pública. Assim dificultando em muito a realização do leilão de venda do BESC ao setor 

privado, mesmo que estes não escondessem sua ansiedade para isto, já que a compra do BESC 

era observada por estes como uma grande oportunidade. Gabriel Jaramildo presidente do 

banco Santander no Brasil declarou a um jornal: “Vamos olhar todas as oportunidades que se 

apresentarem. Sei que o Besc é líder do Estado, que é um banco muito importante. Esperamos 

que sua privatização esteja concluída em 2001”
273

, à exemplo de Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation (HSBC) acerca do valor do BESC como instituição: “A instituição está 

num dos Estados mais ricos do Brasil, tem grande rede de agências e tem potencial para 

manter e ganhar novos correntistas com a profissionalização dos serviços depois de 

privatizado”, concluindo com “afinal, dos que restam é o mais atrativo”
274

. 

Durante o final do ano de 2002, mesmo as vésperas do período eleitoral, o governo 

Amin se encontrava confiante na concretização do processo de privatização do banco do 

estado. Anunciado inclusive seu edital de venda no Diário Oficial da União, com o processo 

mínimo fixado em R$ 572,7 milhões, se inscreveram neste processo os bancos Itaú, Bradesco, 

Unibanco e o ABN Amro Bank. Porém as autoridades financeiras foram surpreendidas com a 

suspensão do edital de privatização através da reversão do controle acionário do banco pelo 

Banco Central, determinada em Ação Popular encabeçada pela deputada Ideli Salvatti (PT), 

Rogério Soares Fernandes diretor do Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região, e o 

bancário aposentado pelo BESC Alfredo Rossi. Com um conjunto de sindicatos ligados ao 

Departamento Estadual dos Bancários (DEB) entregando em sequência um dossiê ao 

Ministério Público Federal que denunciava uma série de ingerências dos governos estaduais e 

federal neste processo de privatização, aceitando a Procuradoria Federal a abertura de 

Inquérito Civil Público que seria responsável por investigar o processo de privatização do 

BESC até o momento
275

. 

No entanto, as novas eleições gerais para o Executivo relevaram a vitória de Luís 

Inácio da Silva pelo Partido dos Trabalhadores para a presidência da República Brasileira, e 

de Luiz Henrique da Silveira pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro para o 

governo do estado de Santa Catarina. Ambos defensores da ideia da continuidade do Banco 

do Estado de Santa Catarina como banco público, assumindo o novo governador no início do 
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ano de 2003, com promessas de retirar a instituição do Plano Nacional de Desestatização 

(PND), e tendo o novo presidente amplamente se manifestado de forma contrária a política de 

privatizações, como fez em trecho registrado em jornal ao realizar visita ao estado anos antes: 

 

Considero um absurdo o raciocínio de que só entregando o patrimônio público será 

possível resolver o problema dos Estados brasileiros. Acho que os bancos estaduais, 

ao invés de serem privatizados da forma como foram, deveriam ter sido 

transformados em bancos de fomento para ajudar o pequeno, o médio empresário e 

produtor. Ninguém consegue ir ao banco e pagar dinheiro a 10% de juros ao mês. 

Pegou empréstimos, automaticamente assinou o atestado de óbito da sua empresa. O 

Besc poderia sofrer alguns ajustes, aproveitando para inverter a prioridade do banco, 

transformando-o numa instituição de fomento, numa espécie de banco do povo. 

Fazer com que grande parte do dinheiro deste banco fosse reservada às pequenas 

iniciativas, de pessoas que, no fundo, são menos inadimplentes do que aqueles 

acostumados a dar calote nos bancos oficiais.
276

 

 

Em 2006, o governador do estado Luiz Henrique da Silveira buscou desfazer o 

último vínculo que o Executivo estadual possuía com o banco estadual, a venda do direito de 

administração das contas do governo e do funcionalismo público. Para isso foi necessário a 

proposição de uma lei na Assembleia Legislativa que alterasse o dispositivo da Constituição 

estadual que estabelecia a obrigatoriedade de tais contas serem pagas pelo BESC. O vencedor 

deste leilão foi o Bradesco com a oferta de R$ 210 milhões. Mas garantida sua reeleição a 

presidência nacional o governo Luís Inácio da Silva decidiu por revogar tal ato através do 

Supremo Tribunal Federal (STF), propondo em substituição a incorporação do BESC pelo 

Banco do Brasil, que ocorreu no ano seguinte de 2007, consolidando-se como primeiro 

processo desta natureza e modificando a mentalidade nacional acerca do que deveria ser 

realizado com o restante do sistema financeiro estadual restante no Brasil. 

Nos anos recentes a população brasileira assiste, e em parte busca resistir, a um novo 

avanço de uma conjunção de políticas conservadoras do neoliberalismo, que haviam sido 

contidas ou mediadas de um modo ou de outro desde a ruptura de perspectiva das políticas 

federais com a primeira eleição presidencial do presente século. E agora buscam avidamente e 

de modo até mesmo raivoso desfazer os avanços sociais e coletivos que resistiram e ainda 

buscam resistir aos ataques neoliberais ao longo das últimas décadas, mantendo os objetivos 

que não foram possíveis naquele período e agora radicalizando-os ao extremo. 

No Tempo Presente, tais políticas se somam a um ideário conservador extremista, 

que vê em todo e qualquer direito e conceito social uma semente de uma ideia pervertida de 

assistência social e gratificação da falta de esforço e do mau caráter, chegando ao ponto de 
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negar os fundamentos mais básicos às portas da década de 2020, os Direitos Humanos. As 

garantias que permitem os direitos mínimos de qualquer ser humano de não ser oprimido pelo 

Estado e ter garantidas suas pretensões de postular perante a Justiça seus direitos 

constitucionais em um julgamento justo e imparcial. 

Propostas já antigas contra trabalhadores brasileiros e suas formas e condições de 

trabalho voltam a ser inseridas no cenário político como soluções para o desemprego, para a 

melhoria de vida e para o desempenho e crescimento da economia nacional. No ano de 1999, 

Aloysio Nunes Ferreira, Deputado Federal eleito pelo partido PSDB-SP, e posteriormente 

Ministro da Justiça do então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, como 

relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 96, em discussão desde 1992, com o objetivo 

de reformular o Poder Judiciário, propôs a esta incluir a dissolução da Justiça do Trabalho e 

do Ministério Público do Trabalho, e a incorporação de suas atividades à Justiça Federal. 

Assim, propondo que trabalhadores e trabalhadoras perdessem um ramo do Judiciário 

nacional destinado à proteção dos direitos nas relações de trabalho. 

O argumento era o mesmo que o atual, de que a Justiça do Trabalho representaria um 

gasto excessivo para o Estado e geraria um benefício social “insuficiente” e a solução para 

tais conflitos sociais do trabalho poderiam, de forma mais eficiente, ser resolvidos por meios 

menos tutelados. Ao ser incorporada pela Justiça Federal, esta perderia toda sua 

especificidade organizacional e procedimental, que garante aos trabalhadores e trabalhadoras 

brasileiros o acesso a concretude de seus direitos, em uma relação na qual sua participação é 

sempre de menor poder do que seus empregadores. Certamente não poderia garantir, de 

nenhuma forma o benefício àqueles que disputam na Justiça um julgamento justo e imparcial 

sobre seus direitos, pois a Justiça do Trabalho sempre mais célere dividiria com a Justiça 

Federal uma quantidade muito maior de ações, dos quais esta última Justiça na forma atual, já 

demora anos a fio para solucioná-los. 

A PEC 96/1992, votada ao longo dos primeiros anos da década de 2000, 

transformou-se na Emenda Constitucional nº 45 de 2004
277

, que ao contrário ampliou a 

competência da Justiça do Trabalho, passando a garantir os direitos da relação de emprego 

para da relação de trabalho, ou seja, todos os direitos violados por qualquer injustiça cometida 

por qualquer pessoa ou entidade dentro das relações de trabalho, sejam elas registradas nas 

normas da CLT ou não. Porém o ressentimento de alguns setores econômicos e políticos 

brasileiros quanto às instituições de defesa dos trabalhadores e dos direitos das relações de 
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trabalho sempre continuaram presentes, mesmo que contidos. E agora retornam com os 

mesmos objetivos e argumentos, por uma nova Proposta de Emenda Constitucional
278

 de 

extinção da Justiça do Trabalho e incorporação de suas funções, proposta pelo liberal radical e 

pró monarquista, Deputado Federal Paulo Eduardo Martins eleito pelo PSC-PR. 

Na metade de seu mandato de Presidente da República, em 2001, Fernando Henrique 

Cardoso buscou a aprovação em regime de urgência de seu projeto de lei n° 5.483
279

, que 

buscou a alteração da redação original do artigo 618 da CLT, que expressa o direito de 

qualquer trabalhador brasileiro, mesmo que em realização de atividade que não possua 

enquadramento sindical, poder utilizar-se de sindicatos representativos de áreas semelhantes 

para realizar Acordos Coletivos de Trabalho com seus empregadores. Buscando substituir sua 

redação pela que segue: 

 

Art. 618. As condições de trabalho ajustadas mediante convenção ou acordo coletivo 

prevalecem sobre o disposto em lei, desde que não contrariem a Constituição 

Federal e as normas de segurança e saúde do trabalho.
280

 

 

Esta proposta de lei buscou contornar as leis e normas nacionais da CLT, ao 

estabelecer como flanco aberto o princípio do negociado sobre o legislado, de que os acordos 

entre os trabalhadores e seus patrões poderiam prevalecer sobre todas as normas da CLT. 

Apenas necessitando não contrariarem o disposto pela Constituição, a qual por sua vez não 

possui regulamentações específicas para o trabalho, pois durante décadas da história nacional 

contou com a CLT como código específico para isso. Desta forma, forçando que caísse no 

desuso todo um corpo complexo de leis sobre a proteção dos direitos dos trabalhadores e 

trabalhadoras no Brasil, não por ter se tornado ilegal ou inválida, mas apenas porque assim se 

entendeu conveniente. Tal projeto de lei foi abandonado pelo seu propositor, o Poder 

Executivo, e com a posse do próximo presidente eleito, este não representou interesse na 

continuidade deste projeto de lei. 

Críticas sobre a ideia do legislado sobre o negociado existiam desde o final da 

década de 1990, como afirma o juiz de Direito anteriormente mencionado, destacando que a 

possibilidade de presunção da renúncia de direitos por parte de um trabalhador seria 

problemática, pois o fosso de desigualdade existente nas relações de trabalho no Brasil 
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facilmente possibilitaria que trabalhadores fossem pressionados a abrir mão daquelas poucas 

garantias que possuem. Assim afirma: 

 

A característica de ordem pública das normas de proteção ao trabalho vem sendo por 

muitos esquecida, como se o abismo que separa os atores do sistema produtivo, 

inclusive na atividade financeira, não mais existisse. O Direito do Trabalho nasceu 

como negação, ou melhor, como escudo protetivo do Estado liberal-burguês, de 

cunho individualista. A instituição de norma de proteção ao trabalho de nada 

adiantaria se pudesse o beneficiário da norma dela dispor. Seria dar com uma mão e 
tirar com a outra.

281
 

 

Atualmente, em novembro de 2019, o Governo Federal sob a Presidência da 

República de Jair Messias Bolsonaro emite a Medida Provisória nº 905, que busca instituir o 

Contrato de Trabalho Verde e Amarelo como condição alternativa ao Contrato de Trabalho 

através do registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e regido pelas 

normas da CLT. Este primeiro, por sua vez, será um contrato de trabalho por tempo 

determinado de no máximo dois anos que possui normas específicas alheias as da CLT, entre 

elas a prevalência dos Acordos Coletivos de Trabalho sobre qualquer lei, a possibilidade de 

trabalho em finais de semana sem o pagamento de horas extras desde que com folga 

proporcional, a não necessidade de recolhimento de tributos por parte do contratador, bem 

como diversas outras alterações, assim como a extinção da jornada de trabalho padrão dos 

bancários de seis horas por dia. 

Presume-se na lógica do negociado sobre o legislado, que ambas as partes 

independentes de suas condições socioeconômicas e historicamente construídas, possuem 

capacidades iguais de negociar em um sistema político-econômico baseado na quantidade de 

capital possuída por cada pessoa, propondo-se a ignorar completamente o princípio mais 

fundamental da Justiça do Trabalho, a hipossuficiência dos empregados em relação aos 

empregadores. 

Difícil acreditar que a proposição de tais transformações não tenha como único e 

expresso objetivo o esvaziamento de qualquer instrumento ou aparato de manutenção e 

consolidação dos direitos e garantias dos trabalhadores, que no Brasil já vem há décadas 

sendo corrompidos por influencias limitadoras e apenas conciliadoras dos setores 

econômicos-políticos e a realidade social. Que podam da Justiça do Trabalho sua capacidade 

transformadora das condições do trabalho nacional, para que desassistido de toda e qualquer 

força que possa auxilia-lo na batalha contra a exploração de seus empregadores, o trabalhador 
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tenha que sozinho definir as regras da condição e valor de seu trabalho com seu empregador, 

possuidor de maior capacidade econômica dentro da sociedade. 

Os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil já profundamente impactados desde 

novembro de 2017 pela lei nº 13.467
282

 intitulada Reforma Trabalhista, defendida e 

sancionada pelo interino Presidente da República Michel Temer, que ascendeu ao cargo após 

colaborado com o impeachment de Dilma Russeff da qual era vice-presidente. A Reforma 

Trabalhista modificou uma diversidade de artigos da CLT: como a permissão da jornada de 

trabalho de 12 horas diárias; o trabalho intermitente; a negociação de horas extras e férias 

entre empregados e empregadores; as negociações em Acordos Coletivos de Trabalho não 

necessitam sempre serem melhores para os trabalhadores que as já existentes; a autorização 

do trabalho de grávidas em ambientes insalubres desde que sem atestado médico que requisite 

o contrário; a homologação das demissões nas dependências da empresa e não na sede do 

sindicato; a diminuição das multas sobre empregadores; a autorização da terceirização de 

atividades meio e fim; retirando assim diversos direitos. Bem como a perda do benefício de 

justiça gratuita em caso de perda da ação trabalhista, agora em caso de derrota judicial sendo 

do trabalhador ou trabalhadora que foi à Justiça do Trabalho requisitar a adequação de seus 

direitos suprimidos, a responsabilidade de pagar pelas perícias e provas que tenha requisitado 

durante o processo. Fazendo com que para os trabalhadores já prejudicados em seus direitos 

por seus empregadores, seja em alguns casos muito arriscado requisitar os instrumentos que 

poderiam comprovar a justiça de seus pedidos à Justiça. 

Através da Reforma Trabalhista as normas do Direito Civil passaram a ser fontes 

subsidiárias do Direito do Trabalho, agora tais questões são balizadas pela seguinte 

interpretação dada a Justiça do Trabalho limitada pelo artigo 4º §3º, desta mesma lei, que 

afirma: 

 

No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do 

Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do 

negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima 
na autonomia da vontade coletiva.
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A Reforma Trabalhista, inclusive em caminho contrário da Emenda à Constituição nº 

45, que ampliou e fortaleceu a capacidade de atuação na sociedade da Justiça do Trabalho, 

possibilita que empregados e empregadores negociem sem a necessidade de qualquer 

                                                 
282

 BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. 
283

 BRASIL. Lei nº 13.467, artigo 4º inciso 3º, 2017. 



 

155 
 

intervenção jurídica acordos que flexibilizarão as normas protetivas relacionadas aos 

trabalhadores. Pode gerar assim a institucionalização dos descasos e desmandos que já são 

realizados como norma, não adequando a lei à realidade como os propagadores destas 

propostas e ideias fazem parecer, mas ativamente dizendo que: a lei que já não era cumprida, 

acobertada muitas vezes pelo próprio judiciário trabalhista, não será corrigida, transformando 

o que antes era ilegal em autorizado e sancionado mesmo que paralelo aos direitos do 

trabalho. 

Aqueles homens e mulheres que desde 1980 já viam seus empregos de vigilância, 

limpeza e serviços diversos necessários à realização de uma infinidade de atividades 

econômicas serem terceirizados e seus vínculos de emprego e seus direitos trabalhistas 

diluírem-se num mar de incertezas. Agora observam estas modalidades de trabalho flexível 

gradualmente constituir-se, desde 1998 com o Projeto de Lei nº 4.302 que propôs ampliar as 

possibilidades legais de trabalho temporário e terceirizado, como regra geral do mercado de 

trabalho, resultando na aprovação da Lei nº 13.429/2017
284

. Esta sanciona e legaliza através 

de seu artigo 9º§3 a terceirização e o trabalho temporário de qualquer atividade a serem 

realizadas nas empresas tomadoras de serviços, seja ela meio ou mesmo fim. E no artigo 4º-

A§2 que estabelece a existência de qualquer vínculo entre os trabalhadores e sócios da 

empresa prestadora de serviços, qualquer seja o ramo e a contratante de seus serviços. 

Estas precarizações e flexibilizações dos direitos conquistados através dos anos pelos 

trabalhadores no Brasil, quando não a sua completa negação, são argumentados como forma 

para a diminuição do desemprego. A forma como pretendem fazê-lo é trazer para a lei 

parcelas do trabalho informal e ilegal, adequar os direitos as situações de desrespeito a estes, 

ao invés de cobrar-lhes a correta execução da lei e a plena prática do exercício de direitos 

pelos cidadãos brasileiros. Complementados ainda pelo prejuízo da capacidade de acesso à 

Justiça, buscando bloquear o acesso de direitos por todos os lados, para que estes possam ser 

facilmente adequados ao melhor lucro das atividades econômicas. A normalização da 

precarização e volatilidade de garantias nas relações de trabalho são ventiladas inclusive por 

membros da mais alta corte do Judiciário Trabalhista, como o Ministro do Tribunal Superior 

do Trabalho Ives Gandra Martins Filho, que toma para si esta mentalidade, e ao ser 

perguntado por repórter da Folha do Estado de São Paulo
285

 se acredita que a Reforma 

Trabalhista gerará mais empregos, responde: 
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Sim. Quando você prestigia a negociação coletiva, em que posso contratar 

rapidamente e demitir sem tanta burocracia, o empregador que pensaria dez vezes 

em contratar mais um funcionário contrata dois, três. Isto está sendo feito em toda 

Europa. 

 

Tal declaração vinda de um dos membros da última instância da Justiça do Trabalho, 

acaba por validar as faces mais severas da flexibilização e precarização, tomando a alta 

rotatividade no trabalho como norma, em oposição a visões anteriores que prestigiavam a 

estabilidade no emprego. Bem como, concretiza tendências antigas que desejam impor a 

dinâmica da produtividade para o mercado competitivo, o emprego é oferecido conforme a 

sua utilidade, trabalhadores e trabalhadoras passam a serem substituíveis e realocáveis 

conforme as necessidades empresariais. Ives Gandra que compareceu ao lançamento do 

Programa Verde e Amarelo, muito provavelmente concordaria com o reiterado lema do atual 

governo sobre tais questões: “menos direitos e mais trabalho”, continuidade do lema anterior 

“Não fale em crise, trabalhe” de Michel Temer. 

Os vínculos entre passado e presente se tornam cada vez mais palpáveis à medida 

que colocamos nossas lentes sobre as instituições públicas. A década de 1990 foi marcada por 

tendências econômicas e políticas que buscaram realizar uma cruzada em favor da 

privatização de toda e qualquer entidade e empresa estatal, com o objetivo de reduzir a 

participação do Estado nas atividades econômicas, visando à reestruturação produtiva destas 

empresas para que estas se tornem competitivas internacionalmente e se tornem interessantes 

para capitais internacionais que desejem comprá-las. Atualmente, tal objetivo ainda persiste 

entre as camadas mais elevadas da economia nacional que buscam privatizar todo e qualquer 

setor que ainda possua atuação expressiva do Estado, agora utilizando-se como falso 

argumento do clamor popular de que o Estado é sempre um vetor de corrupção e ineficiência. 

Esta pesquisa buscou através da utilização de ações judiciais trabalhistas como fontes 

históricas que contêm dentro de si as experiências, reflexões, opiniões, esperanças e 

reclamações de diversos trabalhadores brasileiros ao longo do tempo, demonstrar a relevância 

e importância social e histórica de instituições como a Justiça do Trabalho e seu guia basilar 

dos direitos dos trabalhadores do Brasil a Consolidação das Leis do Trabalho. Dentro destes 

documentos habitam também as perspectivas e impressões do leque mais variado de 

profissionais e operadores do direito que de alguma forma possuíram contanto com estas 

buscas tanto pessoais quanto coletivas pela reparação de direitos. Assim, buscamos também 
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ressaltar a importância da preservação, da análise e divulgação das memórias contidas nas 

páginas dos documentos produzidos pela Justiça do Trabalho, pois neste habitam parte 

relevante da história e memória da sociedade brasileira.  
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