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Aposentados da ativa podem
deixar de recolher para o INSS

AÇÃO NA JUSTIÇA

Aposentados que continuam tra-
balhando estão pleiteando na Justiça 
a suspensão das contribuições previ-
denciárias e a devolução dos valores 
pagos nos últimos cinco anos. Já há 
sentença de primeira instância sobre o 
assunto. O Departamento Jurídico do 
Sindicato dos Bancários de Cascavel 
e Região está à disposição dos bancá-
rios aposentados da ativa para orientar 
sobre o tema.
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A Sede Recreativa do Sindicato está passando por obras de revitalização. O objetivo dessas melhorias é que os bancários asso-
ciados e seus dependentes legais possam usar a estrutura com maior conforto e comodidade. As obras se estendem por meses e  
consistem na construção de 600 metros de cerca (palanques de concreto e tela); 135 metros de piso, instalado em toda a área externa; 
pintura e reforma e ampliação do quiosque que fica nos fundos do salão menor de festas. A Diretoria informa que essas melhorias deverão 
ser concluídas até dia 21 de outubro, quando terá início a temporada de verão na Sede Recreativa. Neste dia haverá  a abertura das pisci-
nas, com exame médico gratuito, das 14h às 16h30, e realização de Torneio de Futebol Suíço, para bancários associados e sócios-clube.

Sede Recreativa é revitalizada; piscinas abrem 
dia 21 de outubro com exame médico e torneio

BB: o futuro nosso e da nossa Cassi
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Contencioso: essa dívida é da Caixa
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Bancários têm reajuste acima da inflação
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Com a divulgação pelo 
IBGE (O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) do 
INPC (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor) de agosto, 
a categoria bancária obteve 
aumento real de 1% acima da 
inflação na sua data-base (1º 
de setembro). Esse ganho foi 
conquistado na Convenção 
Coletiva de Trabalho por dois 
anos (2017/2018) assinada 
em 2016 entre o movimento 
sindical e os bancos.

A variação inflacionária 
de agosto medida pelo IBGE 
foi negativa de - 0,03%. Com 
isso, o acumulado nos últimos 
12 meses ficou em 1,73%. 
Consequentemente, o reajuste 
da categoria bancária ficou 
em  2,75%, já que o acordo de 
dois anos firmado ano passado 
assegura 1% de aumento real 
em 2017.

DADOS DO DIEESE
O presidente da Federa-

ção dos Bancários do Paraná 
e do Sindicato de Cascavel 

Acordo de dois anos garante ganho real
e Região, Gladir Basso, cita 
que, de acordo com um le-
vantamento do Dieese (De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socio-
econômicos), entre 300 cate-
gorias, 30 tiveram reajustes 
abaixo da inflação; para 91 
foi igual ao INPC; 107 cate-
gorias conseguiram apenas 
0,5% acima da inflação e 38 
categorias entre 0,51% e 1% 
acima da inflação, que é o 
caso dos bancários.

AUMENTO REAL
Os bancários conquis-

taram o aumento real de 1% 
depois de uma longa greve 
de 31 dias em 2016, em um 
acordo de dois anos. Para 
2017, o reajuste vai repor in-
tegralmente a inflação (INPC/
IBGE) e garantir mais 1% de 
aumento real nos salários e 
em todas as verbas.

Desde 2004, os ban-
cários conquistam aumento 
real de salários. Neste ano, 
o reajuste de 1% acima da 

PLR E VALES
O reajuste de 2,75% também será válido para 

a PLR dos bancos privados e vales refeição e ali-
mentação, além do auxílio creche/babá.

Os novos valores já são válidos para os salários 
referente ao mês de setembro, a serem pagos em 
outubro. Já a PLR deve ser paga até o dia 30 de 
setembro. 

Sobre a PLR, o BB antecipou e efetuou o paga-
mento em 31 de agosto;  Bradesco pagou dia 15 de 
setembro; Santander, dia 20 de setembro; Safra, dia 
25 de setembro; e Itaú dia 22; a Caixa não havia di-
vulgado até o fechamento desta edição. O acordo de 
dois anos também garantiu o abono dos 31 dias de 
paralisação, sem a necessidade de compensação.

PCR do Itaú
Também no dia 22 de setembro, o Itaú pagou o 

Programa Complementar de Resultados (PCR). O 
valor, já reajustado, ficou em R$ 2.535,87.

inflação deve ser ressaltado 
não apenas pelo momento 
histórico do País, mas tam-
bém por vir em um tempo de 
deflação, enquanto em anos 
anteriores o reajuste acabava 
sendo corroído pela inflação.

DEFESA DO
EMPREGO
Outro avanço obtido 

com o acordo de 2016 foi a 
criação dos Centros de Re-
alocação e Requalificação 
Profissional, previstos na 
cláusula 62 da Convenção 
Coletiva de Trabalho da Ca-
tegoria. Os bancos deverão 
criar estes centros para, ao 
invés de demitir funcionários, 
requalificá-los e realocá-los 
em outros postos de trabalho. 
O direito foi acrescentado na 
CCT da categoria nas nego-
ciações de 2016 e a redação 
da cláusula foi aprovada na 
última reunião do movimento 
sindical e a Fenaban (Fede-
ração Nacional dos Bancos.

Uma das prioridades dos 

bancários deste ano é a defesa 
do emprego. O comando na-
cional dos bancários entregou 
à Fenaban uma proposta de 
Termo de Compromisso com 
21 pontos para proteção de 
empregos, de direitos histó-
ricos e de delimitação dos 
atos nocivos que podem advir 

A Lei 12.832/2013 (con-
versão da MP 597/2012) 
alterou a Lei 10.101/2000 
e trouxe algumas modifica-
ções quanto à regulamen-
tação da participação dos 
trabalhadores nos lucros ou 
resultados (PLR) da empre-
sa, bem como estabeleceu 
uma tabela exclusiva do 
Imposto de Renda sobre a 
PLR. Essa é uma conquista 
das gestões desenvolvidas 
pelo movimento sindical em 
favor dos trabalhadores.

A partir de 1º de janeiro 
de 2013 (como já havia sido 
estabelecido pela Medida 
Provisória 597/2012), para 
efeito da apuração do im-
posto sobre a renda, a par-
ticipação dos trabalhadores 
nos lucros ou resultados da 
empresa será integralmente 
tributada de forma exclusi-
va, com base na tabela pro-
gressiva (ver tabela), válida 
para 2017, de acordo com o 
art. 6º da Instrução Norma-
tiva RFB 1.558/2015.

Conforme a tabela 1, 

Tabela reduzida do IR/PLR, fruto de conquista do movimento sindical

todo empregado que rece-
ber até R$ 6.677,55 de PLR 
estará isento do IR, o que 
beneficia muitos trabalha-
dores que acabavam tendo 
retenção, se comparada com 
a tabela normal aplicada ao 
cálculo de IRF dos salários, 
cuja isenção é de somente 
até R$ 1.903,98. 

Este benefício torna-se 
ainda mais acentuado se con-
siderarmos que, pela tabela 
normal de salários, o traba-
lhador que receber em 2017 
R$ 6.677,55 de PLR, estaria 
enquadrado na faixa de 
27,5% de tributação.

Apenas de forma 
ilustrativa (tabela 2), 
veja o comparativo do 
desconto do IRF sobre 
a PLR considerando os 

valores recebidos abaixo e o 
respectivo desconto com base 
na tabela normal de salários 
e a tabela exclusiva de PLR:

Uma das diferenças apre-
sentadas pelo texto da lei foi 
que na apuração do imposto 
sobre a PLR não haverá de-
dução (consoante dispos-
to no §6º do art. 3º da Lei 
10.101/2000) de dependentes 
e nem de qualquer outra des-
pesa (saúde, educação, previ-
dência privada e etc.), salvo a 
importância paga a título de 
pensão alimentícia, conforme 

da nova Lei Trabalhista (Lei 
13.467/2017) e da Lei de Ter-
ceirização (Lei 13.429/2017) 
e de outras que ainda trami-
tam no Congresso Nacional. 
A Fenaban vai discutir o 
termo com os bancos para 
dar a resposta ao movimento 
sindical.

§ 10 do mes-
mo disposi-
tivo legal, in 
verbis.

Confor-
me consta 
do referido 
parágrafo, 
somente a 

pensão que incidir sobre a 
PLR (decorrente de determi-
nação judicial, acordo judicial 
ou divórcio consensual reali-
zado em cartório), é que pode-
rá compor a base de cálculo, 
pensão esta que poderá ser 
deduzida do montante da PLR 
a ser paga, antes de enquadrar 
na faixa de rendimentos cons-
tante na tabela.

Não obstante, de acordo 
com o §7º da Lei 10.101/2000, 
na hipótese de pagamento 
de mais de 1 (uma) parcela 

(limitada a 2 parcelas no 
mesmo ano civil) referente a 
um mesmo ano-calendário, o 
imposto deve ser recalculado 
com base no total da partici-
pação nos lucros recebida no 
ano-calendário, deduzindo-se 
do imposto assim apurado o 
valor retido anteriormente.

Assim, considerando que 
o empregado tenha recebido 
em 2017 R$ 7.400,00 de par-
ticipação nos lucros da em-
presa e, por determinação ju-
dicial, houve a incidência de 
20% de desconto de pensão 
alimentícia (R$ 1.480,00) 
sobre a PLR, este emprega-
do estará isento do IRF (R$ 
7.400,00 - R$ 1.480,00 = 
R$ 5.920,00), uma vez que 
a base de cálculo (descon-
tando a pensão) ficou abaixo 
do limite mínimo da tabela.
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ENDEREÇOS:
- Avenida Brasil 5553, sala 04 - Centro (temos estacionamento próprio) 
Fone (45) 3037-5502
- Av. das Torres, 500 (Bloco 02 Fag) - Fone (45) 3326-9501
- E-mail: omundodolivro@terra.com.br
- www.facebook.com/omundodolivrocascavel
- www.instagram.com/omundodolivro/

O Mundo do Livro Livraria e Papelaria está repleta de novidades!

Sempre inovando em artigos para presentear, a linha de luminárias, 
cofres, canecas e necessaires estão incríveis. Além disso, já estamos re-
cebendo materiais escolares. A variedade de cadernos conta com Harry 
Potter, Star Wars, Paul Frank e Coca-Cola. 

Evidentemente, não podíamos deixar de falar dos livros. A cada sema-
na várias novidades nacionais e internacionais se agregam às áreas do 
entretenimento e da ciência. 

Não deixe de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de to-
das as atividades. Curta e compartilhe nossa fanpage e acompanhe-nos 
no Instagram.

Folha Bancária
informativo periódico do Sindicato dos Bancários de Cascavel e Região, filiado 
à Federação dos Bancários do Estado do Paraná (FEEB/PR), distribuído gratui-
tamente aos bancários da base desta entidade.

Sindicato: rua Souza Naves, 3983, Ed. Centro Comercial Lince, 7º andar, tele-
fones 45-3225.3536/3227.1350, fax 3225.4373, e-mail sindibanc@uol.com.br,  
site www.bancarioscascavel.org.br
Sede Recreativa: BR 277, km 583, telefone 45 - 3227.1350.
Departamento Jurídico: rua Souza Naves, 3983, Ed. Centro Comercial Lince, 
2º andar, sala 203, telefone 45 - 3223.2609, e-mail advocaciadoliwadias@terra.
com.br 
Diretor Responsável
Gladir Basso - Presidente
Diretor de Comunicação
Gilberto Semmer
Texto e diagramação eletrônica: Jornalista Idjalmas Bertollo
MTb/PR 54/01/27v
Tiragem: 2.000 exemplares

Muitos aposentados que 
continuam trabalhando es-
tão pleiteando na Justiça a 
suspensão das contribuições 
previdenciárias e a devolu-
ção dos valores pagos nos 
últimos cinco anos. 

Entenda o caso: o STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
ao julgar a desaposentação 
como inconstitucional, aca-
bou por realçar esse novo 
ensejo jurídico. Ora, existe 
uma obrigação do segurado, 
de um lado, e uma ausência 
de proteção previdenciária, 
do outro. Tal sistemática se 
mostra injusta e tem chamado 
a atenção dos tribunais pátrios. 

São aproximadamente 
480 mil aposentados traba-
lhando com carteira assinada 
no País e que não recebem 
nenhuma garantia do INSS 
em relação ao emprego atual 
(exceto salário família e re-
adaptação profissional), ou 
seja, não existe a contrapres-
tação da autarquia àquele 
segurado que continua con-
tribuindo, pelo simples fato 
de estar aposentado.

SENTENÇA
Foi prolatada uma sen-

tença favorável no Estado 

Aposentados da ativa podem entrar com ação 
para deixar de contribuir com a Previdência

O que é a
suspensão das 
contribuições

previdenciárias e 
a reintegração dos 

valores pagos?

de São Paulo, que concedeu 
a suspensão do pagamento 
e a devolução dos valores 
pagos nos últimos 5 anos. O 
Judiciário determinou que 
R$ 42 mil em descontos para 
o instituto fossem devolvidos 
à segurada. A decisão é do 
juiz Luciano Tertuliano da 
Silva, do Juizado Especial 
Federal Cível. Para o juiz, o 
caso revela “uma afronta aos 
princípios constitucionais da 
isonomia, da dignidade da 
pessoa humana e da morali-
dade pública”. 

A sentença consubs-
tancia que: “Se não há por 
parte da Previdência Social 
uma contraprestação apta a 
conferir aos segurados que 
se encontrem em idêntica 
situação uma proteção su-
ficiente e adequada a todas 
as contingências sociais, 
indistintamente, não há ra-
zão para se exigir dos con-
tribuintes aposentados em-
pregados, segurados obri-
gatórios, as contribuições 
sociais incidentes sobre sua 
remuneração”.

Segundo o magistrado 
que prolatou a sentença, a 
cobrança não deveria ser 
compulsória já que a se-
gurada não tem garantias 
mínimas de proteção em 
relação ao emprego atual. É 
que, após a aposentadoria, o 
trabalhador passa a não con-
tar com alguns benefícios 
previdenciários. Se tiver 
algum problema de saúde 
ou sofrer um acidente, não 

poderá ter um afastamento 
remunerado como os outros 
profissionais.

PRAZO
Faz-se importante aos 

aposentados que trabalham 
procurarem auxílio jurisdi-
cional. Um dos motivos é 
o prazo levado em consi-
deração para o reembolso, 
caso os recolhimentos sejam 
considerados indevidos.

Caso ajuíze hoje a 
ação, por exemplo, só pode 
suscitar a devolução dos 
últimos cinco anos somados 
ao tempo de tramitação da 
ação, conforme ocorreu 
com a aposentada de São 
Paulo.

 Ela ajuizou a ação em 
2012. Recebeu pelo que 
pagou desde 2007 até hoje. 

Normalmente ,  t a i s 
ações tramitam no juizado 
especial federal porque o 
valor da causa é de até 60 
salários mínimos. 

DOCUMENTOS
Quem se encaixa nessa 

condição, poderá acionar o 
Judiciário para buscar sua 
suspensão e reaver o mon-
tante pago até a sentença. Os 
documentos necessários são 
a carta de concessão do be-
nefício e o CNIS (Cadastro 
Nacional de Informações So-
ciais), além dos documentos 
pessoais. 

Devemos considerar 
que tal ação trata-se de uma 
inovação jurídica, portanto, 
há ainda poucas ações em 
trâmite, porém, com senten-

ça favorável. Logicamente, 
a Autarquia irá recorrer, e o 
assunto passará a ser discuti-
do em instâncias superiores, 
mas a razoabilidade jurídica 
existe e o Judiciário já vem 
reconhecendo tal direito, 
sendo que a tendência é que 
a discussão da matéria ganhe 
vulto. 

A palavra de ordem é 
a luta do trabalhador pelos 
seus direitos e o inconfor-
mismo com as injustiças, 
atrevendo-se a tramitar em 
terreno jurídico inexplo-
rado. 

Jurídico do Sindicato à
disposição dos bancários

O Departamento Jurídico do Sindicato dos 
Bancários de Cascavel e Região 

encontra-se à disposição para auxiliar os 
bancários aposentados da ativa, bastando 

entrar em contato e agendar sua visita, pelo 
endereço www.doliwadias.adv.br ou 

pelo fone (45) 3223-2609
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A Comissão Intermi-
nisterial de Governança 
Corporativa e de Admi-
nistração de Participa-
ções Societárias da União 
(CGPAR), órgão vinculado 
ao Ministério do Planeja-
mento, está debatendo 
propostas de orientações 
para as empresas estatais 
federais, com relação ao 
custeio e à governança 
das autogestões em saú-
de, como a Cassi.

Se aprovados os ter-
mos das minutas de Re-
solução, o Banco do Brasil 
seria orientado a buscar 
alteração estatutária da 
Cassi, diferenciando a 
forma de custeio, entre ati-
vos, aposentados e futuros 
funcionários.

Entre os riscos para 
os participantes da Cassi 
estão:

- A obrigatoriedade 
de abertura de novo plano 

Banco do Brasil
Futuro nosso e da nossa Cassi

para futuros funcionários;
- A imposição da pa-

ridade de contribuições 
entre patrocinador e par-
ticipantes;

- O limite dos apor-
tes do patrocinador em 
percentuais inferiores 
às necessidades da 
Cassi;

- A imposição 
de cobrança para 
os aposentados e 
futuros funcioná-
rios, por faixa etária 
e salarial;

- Instituição de 
franquias em proce-
dimentos.

A Anabb  e  o 
movimento sindical 
entendem que a li-
mitação da contribuição 
do patrocinador, além da 
eventual alteração da for-
ma de rateio dos custos 
por faixa etária, poderá 
tornar o acesso à saúde 

O déficit da Funcef 
(Fundação dos Eco-
nomiár ios Federais) , 
fundo de pensão dos 
empregados da Caixa, 
é fortemente impactado 
pela deterioração das 
re lações de t rabalho 
no banco público. Isso 
porque grande parte do 
déficit do fundo é refe-
rente ao contencioso 

Contencioso: essa dívida é da Caixa
trabalhista da Caixa, que 
é de R$ 2,4 bilhões, se 
consideradas apenas as 
perdas dadas como cer-
tas em ações trabalhistas 
e que pula para R$ 12,7 
bi quando somadas pos-
síveis perdas futuras.

“É uma situação sur-
real na qual a gestão 
irresponsável da Caixa, 
que precariza relações 
de trabalho e não respei-
ta nem mesmo a legisla-
ção trabalhista, gerando 
um gigantesco passi -
vo judicial, prejudica os 
próprios trabalhadores 
do banco associados da 
Funcef, que têm de arcar 
com a dívida por meio de 

Passivo trabalhista do 
próprio banco é grande 
parte do déficit da Fun-
cef; entidades represen-
tativas dos empregados 
lançaram campanha de 

esclarecimento

excessivamente oneroso 
para os participantes. 

Dessa forma, sempre 
em defesa dos funcioná-
rios do Banco do Brasil, 
a Anabb e o movimento 
sindical realizaram semi-
nário com a participação 

de representantes de en-
tidades representativas 
de trabalhadores de ou-
tras empresas estatais 
federais, com o objetivo 
de planejar, organizar e 

estruturar atuação no en-
frentamento das minutas 
de resolução.

Com a redução da 
inflação calculada, não 
sabemos como, o INPC 
que reajusta os salários 
dos bancários de setem-

bro/2016 a agosto 
de 2017 foi em torno 
de 1,73%, bem dife-
rente dos aumentos 
dos combustíveis, e 
outros produtos de 
consumo que sobem 
assustadoramente, 
além de prejudicar 
o rendimento da ca-
tegoria, prejudica de 
maneira bastante sig-
nificativa a nossa Cai-
xa de Assistência e 
seus associados, haja 

visto que o percentual dos 
Planos de Auto-gestão/
Cassi, por determinação 
legal só podem aumentar 
o valor das mensalidades 
pelo INPC, diferente das 

cooperativas médicas 
que obedecem à inflação 
médica, sempre em alta 
estratosférica.

Outro fator preocu-
pante é a “famigerada” 
reforma trabalhista, que 
além de aviltar os salários, 
traz em seu conteúdo, a 
precarização da mão de 
obra, como a terceiriza-
ção que já começam a 
surgir no meio bancário, 
trazem malefícios para a 
Cassi, visto que o número 
de funcionários tende a 
encolher, junto com os 
salários aviltados e para 
as futuras negociações 
devemos lembrar do acor-
dado sobre o legislado, 
onde o Banco vai jogar 
pesado para se livrar ou 
dos aposentados, ou da-
queles que estão prestes 
a se aposentar, ambas 
propostas já foram colo-
cadas, mas o movimento 
sindical as rechaçou.

contribuições extraordi-
nárias e não recebem o 
rendimento dos valores, 
pois foram destinados ao 
pagamento das ações”, 
critica Valter San Martin, 
empregado da Caixa e 
dirigente do Sindicato e 
Apcef-SP.

“Se o contencioso é 
fruto de uma relação de 
trabalho ativa ou extinta 
no banco, quem deveria se 
responsabilizar é a Caixa. 
Afinal, a Funcef não é um 
departamento do banco. 
Porém, seria da alçada da 
própria Funcef entrar com 
ação regressa para reaver 
esses valores aos associa-
dos”, acrescenta.

CAMPANHA

Em agosto, em Bra-
sília, foi realizada reunião 
para debater o déficit da 
Funcef com seus associa-
dos. No encontro, um grupo 
de estudo encaminhou a 
realização da campanha 
“Contencioso: essa dívida 
é da Caixa”, com o objetivo 
de esclarecer o problema 
aos 94 mil empregados do 
banco público.

“Serão realizadas ou-
tras reuniões em todo o 
Brasil. Os empregados 
têm direito de saber as 
razões pelas quais arcam 
com contribuições extra-
ordinárias para pagar o 
passivo trabalhista da 

própria Caixa e também 
o motivo pelo qual a Fun-
cef não ingressa com 
ações na Justiça para 
questionar este absur-
do”, diz Valter.

“Levantado o debate 
sobre o contencioso e 
esclarecidos os trabalha-
dores sobre a responsa-
bilidade do banco, o pró-
ximo passo é mobilizá-los 
para aumentar a pressão 
da cobrança que as en-
tidades sindicais fazem 
para que a Funcef entre 
com ações cobrando que 
a patrocinadora, a Cai-
xa, arque com a dívida”, 
conclui.


