
Sexta-feira, 01 de Agosto de 2014

LATERALIDADE
É aniquilada pela 4º Vara da Justiça do Trabalho de São Luís

Foi publicada no último dia 18 de julho, a primeira sentença favorável aos bancários do Banco da 
Amazônia (BASA) contra a Lateralidade. A Lateralidade é uma prática abusiva, injusta, perversa e ilegal. 
Neste sentido, podemos comemorar a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza Federal da 4º Vara 
do Trabalho da 16ª Região, obtida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários do Maranhão 
(SEEB MA) contra o BASA. 

Na decisão, a Justiça do Trabalho deixou clara a ação com abuso de direito do poder diretivo (Art. 2º 
da CLT).  Essa é, infelizmente, uma prática da Diretoria do Banco que parece não se preocupar com as 
consequências de suas decisões na vida dos empregados e da Instituição, quando não valoriza o 
diálogo como forma de solução de conflitos, preferindo a imposição.

Na ação, também restou expressa que o Banco “se utilizou do instituto da Lateralidade para mascarar 
direitos trabalhistas em verdadeira afronta aos princípios constitucionais e legais”. Neste sentido, não 
custa lembrar o artigo publicado pela AEBA intitulado “Presidente Cumpra a Lei”, que custou a esta 
Associação uma Notificação Extrajudicial. Agora, indagamos: A Magistrada Federal será notificada? 

Vejamos outros trechos da decisão: “Resta evidente que a norma interna do reclamado atenta contra 
princípios basilares do Direito do Trabalho, como da proteção, da irrenunciabilidade de direitos (art. 9º, 
da CLT), da irredutibilidade salarial e isonomia salarial (art. 7º, incisos VI e XXX, da CRBF/88) e proibição 
de  alteração contratual lesiva (art. 468, da CLT).  Há flagrante violação ao princípio da isonomia que se 
extrai do art. 450, da CLT, in verbs:”.

A Magistrada também antecipa os efeitos da Tutela, obrigando o Banco a cumprir de imediato a 
decisão. É possível que o BASA recorra, mas, enquanto seu recurso não for apreciado, ou enquanto não 
conseguir derrubar a antecipação dos efeitos da Tutela, terá que cumprir a decisão sob pena de multa 
diária de R$ 500,00.  No Estado Democrático de Direitos e no estágio civilizatório em que nos 
encontramos, deve prevalecer a decisão judicial! 

Transcrevemos abaixo a decisão na integra:
“A) Obrigação de fazer que consiste em suspender os efeitos das alterações introduzidas pela versão 33 
do normativo interno PESSOAL – MN do BASA, com o retorno à sistemática anterior, na qual o 
empregado afastado deve ser substituído por outro colega, sem acumular funções, com a percepção da 
gratificação do substituído;
B) Obrigação de fazer que consiste em substituir o trabalhador afastado por outro colega, sem acúmulo 
de funções, com o pagamento da gratificação inerente ao cargo do substituído;
C) Obrigação de pagar todas as substituições ocorridas, em parcelas vencidas e vincendas e os reflexos 
daí resultantes sobre férias, 13º salários, descansos semanais remunerados, feriados, FGTS, 
complementação para a previdência privada (CAPAF), adicional noturno, adicional de insalubridade, 
bem como demais gratificações e adicional incidentes sobre a remuneração dos substituídos;
D) Obrigação de pagar honorários assistenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a 
condenação.”

A AEBA se congratula com o Sindicato dos Bancários do Maranhão, especialmente por que, lutar 
contra essas injustiças, foi decisão do nosso Planejamento Estratégico, do qual participaram 
representantes de alguns Sindicatos dos Bancários. Os frutos começam a surgir.

Por se tratar de ação de autoria de Sindicato de base estadual, a decisão, em princípio, é válida 
apenas para os trabalhadores do Banco da Amazônia no Maranhão. Entretanto, foi deferida a obrigação 
de alteração do Manual. Por isso, queremos saber se a Diretoria do Banco vai manter duas normas, uma 
para o Maranhão e outra para os demais estados? Coexistirão dois pesos e duas medidas? 


