
 

 

 
OF CONTRAF CUT  15520                                       São Paulo, 09 de setembro de 2020 
 

À 

Caixa Econômica Federal 
Sr. Pedro Duarte Guimarães 
Presidente 
presidencia@caixa.gov.br 
gapre@caixa.gov.br 
 
Gerência Nacional de Relações Trabalhistas - GERET 
geret03@caixa.gov.br 
 
Ref.: Solicitação de Antecipação da Primeira Parcela da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR 
 
 Prezado senhor, 
 
 Não obstante a previsão de pagamento da antecipação de 50% (cinquenta por cento) do valor da 
Participação nos Lucros ou Resultados – PLR do exercício de 2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 
Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho – ACT PLR Caixa 2020/2021, em sua cláusula 6ª, parágrafo 6º, até 
o dia 30 de setembro de 2020, vimos à V.Sa. solicitar o adiantamento da data de pagamento dessa parcela 
aos empregados e às empregadas. 
 
 As empregadas e os empregados da Caixa demostraram o claro e efetivo envolvimento para a 
composição dos resultados do banco nesses primeiros meses do ano, mesmo em regime de 
excepcionalidade e contingência em decorrência da decretação das medidas de prevenção ao contágio ao 
novo coronavírus e, não raro, passando por situações extenuantes de trabalho. 
 
 Da mesma forma, tão importante quanto a solicitação em relação à PLR dos empregados, é a 
antecipação do pagamento do Abono Único, previsto na cláusula 61 do ACT Caixa, que trará mais 
tranquilidade e melhor aproveitamento dessa verba nos próximos dias. 
 

O adiantamento da data de pagamento desses valores previstos no ACT 2020/2021, recentemente 
assinado entre as partes, representará o reconhecimento da direção da Caixa aos empregados e às 
empregadas, que continuam na linha de frente do atendimento aos clientes, usuários dos serviços e 
beneficiários dos programas sociais operacionalizados pelo banco, assim como em todas as esferas das 
atividades mantidas pelo banco.   
 
 Desta forma, aguardamos o pronto retorno da direção da Caixa a essa demanda dos empregados, 
assim como já realizado em períodos anteriores. 
 
 Saudações, 
 
 Fabiana Uehara Proscholdt – Coordenadora da CEE/Caixa 
 Gustavo Machado Tabatinga Junior – Secretário Geral 
 Juvandia Moreira - Presidenta 
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