Andamentos processuais
Ações acompanhadas pelo escritório Young
Processo: 0021785-32.2017.5.04.0019
Objeto: Insalubridade para os avaliadores de penhor
Andamento: Laudo não foi favoravel para a APCEF, a sentença improcedente, foi
feito RO. O acórdão manteve a sentença e foi feito recurso de revista , processo vai
para o TST
Processo: 0020511-67.2020.5.04.0006
Objeto: Insalubridade aos caixas e tesoureiro/a executivo ou tesoureiro/ ou
técnico/a de operação de retagurada - pandemia COVID
Andamento: sentença não foi favoravel, argumento de que não há previsão legal
para o pedido, o acórdão manteve a improcedencia e foi elaborado RR, processo
vai para o TST
Processo: 0020451-91.2020.5.04.0007
Objeto: Insalubridade aos caixas e tesoureiro/a executivo - pandemia COVID
Andamento: dia 30/11/2021 foi feita a pericia APCEF acompanhou com a
médica assistente Dra. Jaqueline Campelo
Processo: 0021844-54.2016.5.04.0019
Objeto: Quebra de caixa para os avaliadores que exerceram a função de
19/12/2011 até 19/12/2016
Andamento: acórdão favoravel para a APCEF, elaborado no dia 06/09/2021,
contraminuta ao agravo da CEF, processo será remetido ao TST
Processo: 0021172-14.2018.5.04.0007
Objeto: 7ª e 8ª hora – gerente de negócios
Andamento: sentença improcedente: a Sentença considerou que como as
pessoas substituídas recebem gratificação de função em valor superior à 1/3 do
cargo efetivo, está enquadrada no artigo 224 da CLT, portanto negou o pedido Arthur Orlando Dias Filho - Jeverton Alex de Oliveira Lima - Jorge Airton Brandão Young - Paulo Cezar Lauxen
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o acórdão manteve a improcedencia, foi elaborado Recurso de revista
18/11/2021 - encaminhado para o TST
Processo: 0021175-66.2018.5.04.0007
Objeto: 7ª e 8ª hora – gerente de relacionamento
Andamento: Acórdão manteve a improcedencia foi elaborado Recurso de revista
Processo: 0021176-51.2018.5.04.0007
Objeto: 7ª e 8ª hora – gerente de atendimento
Andamento: A audiência do dia 18/11/2021 foi cancelada e o juiz deu a sentença
dizendo que a APCEF não teria legitimidade para a ação - Foi elaborado recurso no
dia 01/12/2021
Processo: 0021178-21.2018.5.04.0007
Objeto: 7ª e 8ª hora – gerente de atendimento de negócios
Andamento: Será designada audiência
Processo: 0021439-81.2017.5.04.0019
Objeto: Gratificação de função a quem está há

mais de 10 anos

Andamento: acórdão favoravel a APCEF - foi elaborado recurso de revista pela CEF
e agora aguarda julgamento no TST
Processos: 00001639-58.2012.5.04.0014 e 0000006-07.2015.5.04.0014 (carta de
sentença)
Objeto: Atribuições dos tesoureiros
Andamento: - acórdão foi favoravel para APCEF – a decisão determinava que a
Caixa não requeresse atribuições diversas daquelas previstas no Manual
Normativo, determinando pesadas multas por descumprimento da Decisão. O
processo foi julgado na 7ª Turma do TST, determinando que a Caixa se abstivesse
de requerer outras atribuições exclusivamente para os raros tesoureiros que ainda
são vinculados ao RH 060 – PCC/98. Em sede de ED no TST: foi esclarecido que
as atribuições são as que estão no RH 060 para quem está no PCC/98 e no RH
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184 para quem é do PFG, no momento aguardando julgamento do novo recurso
no TST.
Processo: 0021171-29.2018.5.04.0007
Objeto: 7ª e 8ª hora - tesoureiros
Andamento: sentença não foi favoravel (não reconehceu a legitimidade da APCEF)
foi feito RO – recurso provido - processo voltou para o primeiro grau
Processo: 0021320-23.2017.5.04.0019
Objeto: Quebra de caixa AOS CAIXAS – associados que exerciam a função de
caixa até 12/09/2012 até 12/09/2017
Andamento: sentença não concedeu o pedido de Quebra de Caixa, porque o Juiz
considerou que não é possível receber esta verba cumulando com a Gratificação
de Caixa. MESMO JUIZ E MESMA SENTENÇA PARA OS TESOUREIROS/AS!! foi feito RO demonstrando que a Quebra de Caixa e a Gratificação de Caixa são
verbas distintas. Por isso, a necessidade de ser concedida - TRT deu provimento
ao recurso da APCEF, estamos aguardando a publicação: DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE,
ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL, para: a) condenar a reclamada ao pagamento da verba
'quebra de caixa' aos substituídos que, durante o período imprescrito, exercem ou
exerceram a função de Caixa (também identificada como 'Caixas PV' e 'Caixas
Executivos'), em parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em férias com 1/3,
gratificação semestral (hoje mensalizada como VP), 13º salários, repousos
semanais remunerados, gratificação de função e no FGTS, fixando-se que os
substituídos beneficiados com a presente decisão serão identificados em
liquidação de sentença excluindo-se os que desistiram da açao (tanto os que já
tiveram as desistências homologadas quanto os que as desistências ainda
pendem de homologação pelo Juízo de origem, após a devida homologação), os
que foram beneficados recebendo a mesma vantagem em outras ações,
individuais ou coletivas, observando-se, ainda, que os empregados que possuem
ação individual tratando da mesma matéria, não serão abarcados pela
condenação, se não cumprirem o disposto no artigo 104 da Lei n. 8.078/90 ("os
efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III
do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, caso não
requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do
ajuizamento da ação coletiva"
Processo: 0021322-90.2017.5.04.0019
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Objeto: Quebra de caixa aos tesoureiros – associados que exerciam a função de
caixa de 12/09/2012 até 12/09/2017
Andamento: acórdão foi favorável nos seguintes termos: “A gratificação de função
pelo exercício da função de Tesoureiro Executivo e a parcela quebra de caixa
prevista no regulamento RH 053 da reclamada possuem fatos geradores distintos,
sendo devida a percepção de ambas cumulativamente, porque, enquanto aquela
remunera a maior responsabilidade da função, esta visa a compensar o empregado
que lida com numerário pelos ônus decorrentes dos descontos referentes à eventual
falta deste. Aguardando julgamento do recurso da Caixa ao TST.

Andamentos atualizados em 17/12/2021.
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