
D I E E S E /  

Rede  Bancários  

A REFORMA TRABALHISTA  

E A CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO (CCT) DOS BANCÁRIOS 



IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA  

NA CCT DOS BANCÁRIOS 

A Reforma trabalhista afeta 

43 cláusulas (61%) da CCT 

2016/2018 dos bancários,  

em relação aos seguintes 

temas: 

 
- Disposições Gerais 

- Emprego 

- Igualdade de Oportunidades 

- Liberdade Sindical 

- Remuneração  

- Saúde e Condições de Trabalho 

Será necessário alterar a redação dessas cláusulas no momento 

da elaboração da próxima Pauta de Reinvindicações 



Objetivo do termo: firmar pré-condições junto a Fenaban com a 

finalidade de assegurar a eficácia da CCT 2016/2018 e não permitir 

a previsão de acordos individuais inferiores a esse instrumento.  

 

Prioridades a serem mencionadas:  

 Sobre dano extrapatrimonial – um conceito que  proteja  contra  o  

assédio  moral e condutas antissindicais; 

 Permanência da ultratividade da CCT após 31.08.2018;  

 Impedimento de acordos individuais sobre cláusulas da CCT;  

 Não permitir contratação de formas atípicas e precárias, como o 

contrato intermitente, autônomo exclusivo, etc. 

 

PRÉ- ACORDO 



 6ª - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

 8ª - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS  

 11ª - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO  

 12ª - GRATIFICAÇÃO DE CAIXA  

 13ª - GRATIFICAÇÃO DE COMPENSADOR DE CHEQUES  

 65ª - ADIANTAMENTO EMERGENCIAL DE 

SALÁRIOS NOS PERÍODOS TRANSITÓRIOS 

ESPECIAIS DE AFASTAMENTO POR DOENÇA  

 TERMO ADITIVO SOBRE PLR  

GRUPO:  REMUNERAÇÃO  

PRINCIPAIS CLÁUSULAS DA CCT: 6 ª, 8 ª, 11, 12, 13, 65 , 35,  TERMO ADITIVO  PLR  



Artigos da Reforma:  

Art. 59 – Dispõe sobre a jornada e remuneração de horas extras; 

Art. 457 – Define as verbas que integram ou não a remuneração;  

Art. 461 – Possibilita a não observância do principio de isonomia salarial caso 

o empregador tenha pessoal organizado em quadro de carreira; 

Art. 468 - Permite ao empregador alterar unilateralmente o cargo de 

confiança ocupado pelo empregado, revertendo-o ao cargo anterior, sem 

necessidade de incorporação de gratificações e adicionais; 

  

 

GRUPO:  REMUNERAÇÃO  

PRINCIPAIS CLÁUSULAS DA CCT: 6 ª, 8 ª, 11, 12, 13, 65 , 35,  TERMO ADITIVO  PLR  



Para as cláusulas 6ª e 65, proposta: 

Definir  que a gratificação seja incorporada ao salário do trabalhador para 

efeitos de recolhimento de encargos e reflexo em demais verbas. 
 

Para as cláusulas 8ª, proposta: 

Reforçar que as horas extras não devem ser habituais e devem ser 

remuneradas com o devido adicional. 
 

Para as cláusulas 11, 12 e 13, proposta: 

Reforçar que a gratificação de função deva ser incorporada ao salário 

básico do trabalhador nas hipóteses de alteração para função/cargo para 

o qual não haja previsão do respectivo pagamento, conforme estabelecido 

no paragrafo 7º do artigo 5º da minuta de reivindicações da categoria 

bancária (PCS). 

 

GRUPO: REMUNERAÇÃO 

PRINCIPAIS CLÁUSULAS DA CCT: 6 ª, 8 ª, 11, 12, 13, 65 , 35,  TERMO ADITIVO  PLR  

Incluir ou manter, com relação ao PCS:  

- PCS deve ser firmado por meio de negociação coletiva e homologado no sindicato (e não 

por norma interna dos bancos); Não prevendo salários distintos para funções iguais;  



Para CCT –  ADITIVO –  PLR, proposta:  

Vários pontos da Lei 10.101 (Lei da PLR) podem ser rebaixados por meio 

de negociação.  Dessa maneira, é preciso criar as algumas salvaguardas:  

-  Incluir que as diversas formas de remuneração variável (seja por 

produtividade, lucro, desempenho individual) deverão ser submetidas à 

negociação coletiva, ficando vedada a negociação individual com o 

empregado; 

-  Reforçar que o pagamento será em, no máximo, duas parcelas anuais;  

-  Reforçar que a negociação sobre o tema das remunerações variáveis e 

PLR deve ser feita com o sindicato;  

-  Reforçar necessidade de regras claras e objetivas para a PLR;  

-  Reforçar que não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança 

no trabalho para a PLR;  

-  Limitar a aplicação de metas individuais nos programas de PLR. 

 

Ar tigo da Reforma: Art.611-A (negociado sobre legislado, inclusive PLR ) 

 

GRUPO: REMUNERAÇÃO 

PRINCIPAIS CLÁUSULAS DA CCT: 6 ª, 8 ª, 11, 12, 13, 65 , 35,  TERMO ADITIVO  PLR  



CLÁUSULA 33 –  Segurança Bancária;  

CLÁUSULA 49 –  Igualdade de Oportunidades;  

CLÁUSULA 62 –  Requalificação e Realocação (em negociação);  

CLÁUSULA 67 –  Comissões Paritárias (Saúde e Terceirização);  

CLÁUSULA 68 - Comissões Temáticas (Outras).  

 

Artigo da Reforma: Art. 510-A 

Proposta: 

-  Reforçar que todas as comissões instituídas tenham efetiva 
participação do sindicato,  visto que a Reforma prevê a criação de 
comissões independentes das entidades sindicais.  

-  Discutir estratégia para o tema terceirização frente a Reforma, 
visto que a minuta de reivindicações da categoria veda qualquer 
forma de terceirização sem entrar nos pormenores do debate. (Lei 
da terceirização: 13.329/2017);  

COMISSÕES    MESAS TEMÁTICAS 



COMISSÃO DE TRABALHADORES (ART. 510) 

 

 

"Art. 510-E. A comissão de representantes dos empregados não 

substituirá a função do sindicato  de defender os direitos e os 

interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas, hipótese em que será 

obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas 

de trabalho, nos termos do incisos III e VI do caput do art. 8º da 

Constituição." (NR) 

 

(MP 808) 



GRUPO: EMPREGO 

Artigos da Reforma:  

Art. 134: Permite o parcelamento das férias em três períodos (1 superior a 14 

dias e os demais não inferiores a 5 dias). 

 

Art. 443: Permite o contrato de trabalho verbal 

 

Art.477: Desobriga homologações nos sindicatos;  

 

Art. 477-A: Permite demissão em massa sem necessidade de negociação 

coletiva;  

 

Art. 477-B e 507-B: Cria o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas;  

 

Art. 484-A: Cria a demissão por comum acordo sem acesso ao seguro 

desemprego e com redução da multa sobre o FGTS (já ocorrendo nos bancos).  



CLÁUSULA 52 -  PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

Propostas:  

-  Reforçar que a homologação da dispensa (entendida esta como 

fiscalização e não apenas anuência) deve ser feita no sindicato ou 

remetido a discussão da representação sindical no local de trabalho; 

-  Vedar demissão em massa sem prévia negociação com o sindicato;  

-  É necessário fazer uma discussão no movimento sindical bancário 

sobre a melhor estratégia com relação a nova modalidade de dispensa: 

Vedar ou negociar a demissão por comum acordo? 

- O termo de quitação de obrigações trabalhistas prevista na reforma 

prevê a assinatura do termo “perante” o sindicato. Ressaltar isso na 

minuta? Como? E nos casos de PDV? 

- Necessário aper feiçoar ou complementar a cláusula 52.  

 

GRUPO: EMPREGO 



CLÁUSULA 53 -  FÉRIAS PROPORCIONAIS  

CLÁUSULA 54 -  CARTA DE DISPENSA  

 

Propostas:  

 

-  Incluir quais as condições para o parcelamento. Sugestão: remeter à 

Convenção 132 da OIT, que trata do tema;  

-  Refletir sobre os possíveis impactos do fracionamento das férias na 

Saúde do trabalhador;  

-  O contrato de trabalho deve ser por escrito, assim como a carta de 

dispensa; 

 

GRUPO: EMPREGO 



 

Outras Propostas:  

-  Reforçar que a jornada do bancário está prevista no artigo 224 da CLT, 

que não sofreu alteração pela lei;  

-  Incluir que a duração do trabalho é norma de saúde, higiene e segurança 

do trabalho (contrariando a reforma);  

-  Vedar a contratação por tempo parcial;  

-  Como lidar com a contratação de horas extras? Não habituais e 

devidamente remuneradas e previstas por escrito (possibil idade de 

negociação coletiva?); 

-  Para jornada superior a 6 horas, o intervalo de alimentação deverá ser de 

uma hora, no mínimo;  

-  Horas in it inere :  a minuta contempla, mas, há preocupação quanto a 

acidentes ocorridos nesse período de deslocamento (analisar junto às 

questões de saúde). 

 

GRUPO: EMPREGO 



 

Cláusula 35 -  UNIFORME 

Art. 456-A: Prevê que a higienização do uniforme é de responsabilidade 

do trabalhador 

Proposta:  

Com relação à higienização, incluir que o banco se responsabilize pela 

higienização do uniforme em qualquer situação.  

SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

CLÁUSULA 46- ACIDENTES DE TRABALHO 

Artigos 4 e 58 - A lei considera que o tempo in it inere  não é tempo à 

disposição do empregador.  

Proposta:  

-  Avaliar: Como tratar dos possíveis acidentes nesse percurso?  



SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

PROTEÇÃO À EMPREGADA GESTANTE 

(Incluir Cláusula) – Sugestão:  

 

As empresas garantirão à empregada, durante o período de gestação e 

amamentação, o imediato remanejamento para outra unidade no 

estabelecimento da empresa, sem qualquer prejuízo salarial, quando, 

no local de trabalho, esteja exposta a qualquer agente nocivo, insalubre 

ou perigoso.  

 

Parágrafo 1º - Fica assegurado à funcionária gestante o afastamento de 

suas funções/local de trabalho, a qualquer tempo por ordem médica, 

sem prejuízo do salário, tempo de serviço e demais vantagens.  



GESTANTES E LACTANTES (ART. 394-A) 

"Art. 394-A. A empregada gestante será afastada,  enquanto durar a 

gestação, de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres e 

exercerá suas atividades em local salubre, excluído, nesse caso, o 

pagamento de adicional de insalubridade. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

§ 2º O exercício de atividades e operações insalubres em grau médio ou 

mínimo, pela gestante, somente será permitido quando ela, 

voluntariamente, apresentar atestado de saúde, emitido por médico de 

sua confiança, do sistema privado ou público de saúde, que autorize a 

sua permanência no exercício de suas atividades.  

§ 3º A empregada lactante será afastada de atividades e operações 

consideradas insalubres em qualquer grau quando apresentar  atestado 

de saúde emitido por médico de sua confiança, do sistema privado ou 

público de saúde, que recomende o afastamento durante a lactação." 

(NR) 

A retirada do adicional pode fazer com que algumas mulheres “prefiram”  

trabalhar em ambiente insalubre durante a gravidez e lactação. 

(MP 808) 



LIBERDADE SINDICAL 

CLÁUSULA 38 - FREQUÊNCIA LIVRE DO DIRIGENTE SINDICAL  

 

DELEGADO SINDICAL  -  

Cláusula presente em acordos específicos de bancos públicos. 

 

Artigo 510-A - Estabelece a representação no local de trabalho independente 

do sindicato, por meio de comissão, sem a participação do sindicato no 

processo eleitoral.  

 

Proposta:  

Discutir modelo de representação no local de trabalho, com presença 

obrigatória do sindicato. 



LIBERDADE SINDICAL 

CLÁUSULA 56 -   CONDIÇÕES ESPECÍFICAS –  CONVENÇÕES ADITIVAS  

 

Artigo 545 e 578: Os  empregadores  ficam  obrigados  a  descontar  da  

folha  de  pagamento  dos  seus  empregados,  desde que por eles 

devidamente autorizados,  as contribuições devidas ao sindicato, quando por 

este notificados.  

Proposta:  

-  Uma sugestão seria incluir a autorização ou não nas fichas de fi l iação;  

 

 

Ar tigo 620: Acordos coletivos têm prevalência sobre Convenções coletivas.  

Proposta:   

-  É preciso ter ATENÇÃO COM AS NEGOCIAÇÕES POR BANCO, incluindo 

cláusulas que evitem que as condições de trabalho neles estabelecidas 

sejam inferiores à CCT.  

 



DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 70 - ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Artigo 444 e Lei 13.329 - Autoriza negociação individual e libera a 

terceirização, inclusive na atividade principal da empresa. 

 

Proposta:   

Avaliar a possibilidade de tratar acordos coletivos diferenciados 

para atender a necessidade de cada grupo de trabalhadores . 

 

“Os termos desta convenção coletiva de trabalho devem ser aplicados a 

todos os trabalhadores empregados diretamente pelos bancos; aos 

trabalhadores empregados por outras empresas que prestam serviços 

permanentes aos bancos nas áreas consideradas como atividade bancária; 

aos trabalhadores de empresas que desenvolvam produtos f inanceiros ou 

similares oferecidos pelos bancos; aos trabalhadores empregados de 

empresas que atuam na área de crédito ou similares,  bem como 

administração ou gestão de ativos/riscos” .  



DISPOSIÇÕES GERAIS 

CCT CLÁUSULA 71 –  VIGÊNCIA  

A vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho terá a 

duração de 2 (dois) anos, de 1º de setembro de 2016 a 31 de 

agosto de 2018. 

 

Artigo 614 Veda expressamente a ultratividade, qual seja a 

aplicação das normas do acordo coletivo vencido até a celebração 

de um novo instrumento.  

 

Proposta:   

Assegurar que a CCT atual vigore plenamente até 31/08/2018, 

sem sofrer os impactos da nova lei. Na próxima CCT, estabelecer 

cláusula sobre ultratividade (um dos itens que compõe o rol da 

prevalência do negociado sobre o legislado) 

 



MINUTA Resumo do Artigo Recomendações 

ARTIGO 

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS 

Art 223 A a G: Define critérios do que 

seja dano extrapatrimonial tanto para 

PJ quanto para PF, bem como fixa 

indenização a ser paga em múltiplos 

salariais nos casos de punição. 

Definição de abordagem para o 

dano extrapatrimonial previsto 

na Reforma; 

ARTIGO 

BANCO DE HORAS 

 

Art 59: Permite que o Banco de Horas 

possa ser realizado mediante acordo 

individual, inclusive verbal.  

Incluir que este tema deverá ser 

submetido a negociação coletiva 

inclusive os termos de 

compensação da jornada. 

ARTIGO 

CONTRATO DE TRABALHO DE 

AUTÔNOMOS 

 

Art  442 B Trabalho Autônomo com ou 

sem exclusividade, de forma contínua 

ou não 

Inserir novo artigo, vedando a 

contratação. 

 

SUGESTÕES 



MINUTA Resumo do Artigo Recomendações 

ARTIGO 

CONTRATO DE TRABALHO 

INTERMITENTE 

Art 452 A Cria o contrato 

intermitente 
Inserir novo artigo na minuta, vedando a 

contratação por contrato intermitente 

ARTIGO 

CONTRATO POR TEMPO PARCIAL 

 

Art 58-A: amplia a contratação  

em regime parcial 

Incluir que a jornada dos bancários de 30 

horas, regulamentada pelo artigo 224 da 

CLT, não configura contrato por tempo 

parcial; - Vedar a contratação. 

ARTIGO 

CONTRATO TRABALHO PARA 

TRABALHADORES COM ENSINO 

SUPERIOR E REMUNERAÇÃO 

SUPERIOR A 2 TETOS DO RGPS 

 

(Trabalhador “Hipersuficiente”) 

 

Art 444 e Art. 507-A: Permite que 

trabalhadores com salários mais 

elevados (acima de R$ 11 mil) e 

ensino superior possam 

estabelecer as condições de seu 

contrato de trabalho sem 

formalizá-las em acordo coletivo 

- Incluir cláusula para garantir que a 

negociação coletiva valerá para todos os 

bancários, independente de escolaridade 

e remuneração, vedando a contratação 

individual; 

 

-  Pleitear o aumentar o teto de 2 RGPS  

para reduzir o número de trabalhadores 

envolvidos; 

SUGESTÕES 



MINUTA Resumo do Artigo Recomendações 

ARTIGO 

ARTIGO XX – JORNADA 12 X 36 

 
Art 59 A e 611-A: Jornada 12x36 

Vedar a contratação 12x36 ou remeter a 

negociação coletiva? 

INCLUSÃO DE ARTIGO ARTIGO XX – 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

 

Art. 611-A: estabelece pontos 

para os quais negociado vale mais 

do que legislado, inclusive PLR e 

remuneração por produtividade. 

 

Art. 457: estabelece que prêmios 

pagos em dinheiro em razão de 

desempenho superior ao esperado 

não se incorporam ao contrato de 

trabalho e não constituem base 

de incidência de qualquer encargo 

trabalhista e previdenciário 

 

Estabelecer uma limitação em percentual da 

remuneração total, como teto para a 

remuneração variável, uma vez que a Reforma 

permite que grande parte da remuneração seja 

paga em prêmios, produtividade e que não 

incorporarão o salário.  

 

Em relação às metas, definir sobre o 

cumprimento coletivo e não individual, 

inviabilizando a contratação direta com o 

empregado. 

 

ARTIGO 

ARTIGO XX – CONTRATO DE 

TRABALHO INDIVIDUAL 

 

Art 443: Permite que o contrato 

de trabalho possa ser feito 

mediante acordo verbal 

Não reconhecer para efeito de contrato de 

trabalho individual qualquer acordo tácito ou 

verbal entre empregadores e empregado, 

devendo o mesmo ser por escrito. 

SUGESTÕES 



 Fora esses temas, há que se estar atento a temas que 
não estão nos textos da minuta ou da convenção, mas 
que podem afetar condições de trabalho. 

 

 Art. 2º Grupo Econômico; 

 Art. 477-A – PDV’s; 

 Art. 484 - Extinção do Contrato em Comum Acordo 
(com as verbas rescisórias reduzidas);  

 Art. 507–B - Quitação Anual perante o sindicato;  

 Art. 545 e 578 – Contribuição Sindical.  

 

OUTROS TEMAS 


