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FOLHA BANCÁRIA

A Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) obteve li-
minar que impede que o Banco do Brasil extinga 
a função de caixa e deixe de pagar a gratificação 
aos escriturários que a recebem para trabalhar 
como caixa.

“É uma vitória importante! A retirada da gra-
tificação reduziria significativamente os rendi-
mentos dos funcionários, que são escriturários e 
recebem o valor adicional para exercerem a fun-
ção de caixa. Não é justo que o banco deixe de 
pagar esses valores”, destacou a presidenta da 
Contraf-CUT, Juvandia Moreira.

Decisão
Em sua decisão, o juiz Antonio Umberto de 

Souza Junior, da 6ª Vara do Trabalho de Brasília, 
destaca que a eliminação da gratificação mensal 
de caixa executivo já no mês em curso (feve-
reiro/2021) para todos que exerciam tal função 
causará uma “redução impactante sobre suas 
rendas”. O magistrado diz ainda que “tanto a 
norma interna, quanto a norma coletiva, desau-
torizam a súbita e nociva alteração contratual 
maciça promovida pelo reclamado” (o Banco do 
Brasil).

O juiz ainda observa que, “a forte automação 
bancária e os interesses do capital não devem ser 
as únicas variáveis a serem consideradas quan-
do se cogita de uma reorganização empresarial. 

Afinal, convivem, no mesmo nível da planície 
constitucional, o valor social da iniciativa priva-
da e empresarial pública e o valor social do tra-
balho. Neste contexto, as soluções engendradas 
para ganhos de eficiência não podem simples-
mente menosprezar os aspectos humanos e 
humanitários. Muito menos menosprezar direi-
tos fundamentais sociais como são os direitos 
trabalhistas.”

Acordo Coletivo
O juiz destaca, também, que “os termos da 

norma coletiva vigente até 31/8/2022 inibem a 
extinção súbita e inegociada da função de caixa 
executivo e a consequente pulverização da res-
pectiva gratificação em paga diária precari-
zante.”

“A figura do ‘caixa executivo intermitente’ é 
muito prejudicial. O funcionário passa a ser 
conduzido à função de caixa segundo a vontade 
de sua chefia e é pago como caixa apenas pelo 
dia/período que exercer a função. Mas, o pro-
blema disso é que ele nunca vai saber quanto se-
rá efetivamente sua remuneração ao final do 
mês. Como poderá controlar suas contas?”, 
questiona o coordenador da CEBB, lembrando 
ainda que, de qualquer forma haverá perda sala-
rial, uma vez que, no máximo, ele receberá pe-
los 22 dias, em média trabalhados no mês.

“A paga diária, evidentemente, será possível 
apenas para os casos de emergência da neces-
sidade de reforço do time de caixas executivos 
em determinado dia ou período de maior de-
manda de serviços, mas não pode substituir a 
paga mensal contemplada no normativo interno 
e na norma coletiva”, conclui o magistrado em 
sua decisão.

LIMINAR OBTIDA PELA CONTRAF-CUT 

IMPEDE BANCO DO BRASIL 

DE EXTINGUIR FUNÇÃO DE CAIXA



A Comissão Executiva dos Empregados da 
Caixa (CEE/Caixa) assinou, na terça-feira (9), a mi-
nuta do acordo da Comissão de Conciliação Volun-
tária (CCV). Depois de várias reinvindicações, a 
Caixa fez a renovação do acordo que estava vencido 
desde 31 de dezembro de 2020, conforme indicação 
no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Os empre-
gados que precisam fazer a conciliação, já pode pro-
curar o sindicatos para fazer a solicitação. O novo 
acordo tem vigência até 31 de dezembro de 2022.

O presidente Federação Nacional das As-

Com o fim da Campanha Nacional dos Bancá-
rios de 2020, os movimentos sindicais e entidades 
representativas dos empregados da Caixa têm co-
brado a renovação da CCV. Segundo a coordenado-
ra da CEE/Caixa e secretária da Cultura da Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf-CUT), Fabiana Uehara 
Proscholdt, essa é uma conquista para a manutenção 
dos direitos dos empregados Caixa. “A CCV é mais 
um instrumento importante para os empregados 
reivindicarem seus direitos, principalmente neste 
momento após o PDV que aconteceu na Caixa. A 
Comissão resolveu os impasses com a Caixa e, des-
ta forma, conseguimos fazer a renovação do acor-
do”, ressaltou Fabiana.

CCV renovada

sociações do Pessoal da Caixa Econômica Federal 
(Fenae), Sergio Takemoto, também destacou a 
renovação da CCV como uma importante manu-
tenção dos direitos dos empregados. “A CCV per-
mite que as demandas dos empregados sejam defi-
nidas sem a necessidade de uma ação judicial. Além 
disso, o empregado poderá ter o acompanhamento 
direto das entidades sindicais e tomar a melhor de-
cisão”, afirmou.

As sessões conciliatórias serão realizadas prefe-
rencialmente por meio de videoconferência. Esta 
foi uma solicitação dos empregados, principal-
mente devido à pandemia causada pelo novo coro-
navírus (Covid-19). Caso o sindicato ou o emprega-
do achar necessário, a sessão presencial também 
poderá ser feita.

A renovação do acordo permitirá as entidades 
sindicais instituir ou manterem a CCV. Os sindica-
tos que manifestarem interesse na instalação deve-
rão fazer por meio do Termo de Adesão. A compo-
sição é paritária, com dois integrantes da Caixa e 
dois membros indicados pelo sindicato.

CAIXA

EMPREGADOS CAIXA ASSINAM A 

RENOVAÇÃO DO ACORDO DA CCV

MANTENHA-SE INFORMADO
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- Ei, cara! Porque você não troca de lugar?

Mas continua ali, firme e forte, com a água 
pingando sobre a sua cabeça. 

Depois de algum tempo, intrigado, o cobra-
dor lhe pergunta:

- Bem que eu gostaria! Mas vou trocar com 
quem?

De repente começa a chover e aí ele percebe 
que havia se sentado debaixo de uma goteira. 

O português entra no ônibus, completa-
mente vazio e senta-se num lugar qualquer. 

Goteira no ônibus

HUMOR



ITAÚ UNIBANCO

Os representantes dos trabalhadores tam-
bém questionaram como ficarão os casos de 
bancárias com licença maternidade e de bancá-
rios e bancárias que sofrerem afastamento por 
acidente de trabalho e não conseguirem zerar 
suas horas negativas. O banco disse que essas e 

O acordo do modelo de compensação do 
banco de horas negativas foi o grande avanço da 
reunião entre a Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) do Itaú e a direção do ban-
co, realizada na sexta-feira (12), por videocon-
ferência. Os sindicatos realizarão assembleias 
com os trabalhadores para a aprovação da pro-
posta.

“É uma vitória para os trabalhadores, pois 
conseguimos a ampliação do período de com-
pensação e a garantia de uma avaliação bipartite 
periódica de como está o processo, a partir da 
proposta que o banco apresentou inicialmente”, 
comemorou Jair Alves, coordenador da COE 
Itaú, referindo-se a reunião do dia 20 de janeiro.

Ficou acertado entre as partes que os bancá-
rios terão um período de 18 meses, a partir do 
mês de março, com o limite de duas horas por 
dia, para compensar as horas negativas. O acor-
do será revisado a cada três meses, podendo ser 
prorrogado em mais seis meses, caso os traba-
lhadores não estejam conseguindo zerar os seus 
bancos.

outras eventualidades serão avaliadas caso a 
caso.

Demissões

Os representantes dos trabalhadores lem-
braram ainda que na apresentação do Projeto do 
banco do futuro: agência do Itaú 2030, o banco 
informou que o projeto-piloto começaria por 
apenas duas regiões e não teria demissões.

O movimento sindical questionou o banco 
sobre as denúncias de mais de 200 demissões 
que estão recebendo de todo o Brasil. Alguns 
relatos dão conta de que o motivo das dispensas 
são o novo modelo de agências do banco, pois 
os trabalhadores dispensados não teriam perfil. 
Outros são de assédio moral de gestores, que 
ameaçam os trabalhadores usando a reestru-
turação como pano de fundo.

O banco negou que as demissões tenham 
alguma ligação com o novo modelo do banco, 
mas ficou de apurar as denúncias. Uma nova 
reunião será agendada na próxima semana para 
discutir o tema.

A COE orienta pela aprovação da proposta.

PCR
As negociações em torno do Programa 

Complementar de Resultados (PCR) ficaram 
para a próxima reunião, quando o banco se 
comprometeu a apresentar uma proposta.

Se houver desligamento por iniciativa do 
banco, não serão descontado essas horas.

A COE reivindicou que as demissões sejam 
suspensas até o encontro. O banco negou a 
solicitação.

COE ITAÚ CONQUISTA MODELO DE 

COMPENSAÇÃO DO BANCO 

DE HORAS NEGATIVAS
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PLR

Em 2003, a luta garantiu outro avanço impor-

Garantir maior participação dos trabalhadores 
nos frutos de seu próprio trabalho é uma das princi-
pais bandeiras de luta do movimento sindical. Em 
meados dos anos 1990, os bancários ampliaram tais 
discussões, com o objetivo de encontrar uma forma 
de remunerar os resultados de seu trabalho. Foi as-
sim que surgiu, em 1995, a PLR – que foi regula-
mentada entre 1995 e 2000 por meio de Medidas 
Provisórias e transformada em lei apenas em 2000 
(Lei 10.101). 

Já no ano seguinte (1996), a PLR dos bancários 
passou a ser balizada pelo lucro líquido dos bancos e 
a parcela proporcional a ter seu valor majorado 
quando o montante distribuído não atingisse pelo 
menos 5% deste lucro, com previsão de tetos indivi-
duais de dois salários do empregado. A parcela fixa 
foi reajustada para R$ 270,00.

Histórico da luta
Para 1995, ficou estabelecido como regra básica 

que os bancários recebessem, a título de PLR, uma 
parcela proporcional correspondente a 72% do sa-
lário-base, incluindo as verbas de natureza salarial, 
mais uma parcela fixa de R$ 200,00 para todos os 
empregados. Após garantir a PLR, a categoria bus-
cou avanços nas regras, para permitir uma distri-
buição que favorecesse a todos os trabalhadores, 
independentemente de sua posição hierárquica.

Em 1997, a parcela proporcional passou a ser de 
80% do salário dos funcionários, sendo majorada 
conforme a mesma regra estabelecida em 1996, que 
permaneceu válida até 2008. O teto da regra básica 
da parcela proporcional passou a ser de R$ 3.000,00 
e, quando majorada, de R$ 6.000,00. A parcela fixa 
foi reajustada para R$ 300,00. Teto e parcela fixa 
passaram a ser reajustados anualmente.

Com a chegada de fevereiro, bancários e bancá-
rias de todo o Brasil começam a receber a segunda 
parcela da Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR). Mas você sabia que a PLR é conquista da lu-
ta organizada dos trabalhadores e que os bancários 
foram a primeira categoria no Brasil a conquistar 
esse benefício, após mobilização vitoriosa em 
1995? Em 2006, a parcela proporcional passou a ser de 

90% do salário do empregado, e a regra básica ma-
jorada caso o montante total distribuído aos traba-
lhadores não atingisse 5% do lucro líquido. E, além 
da regra básica (parcelas proporcional e fixa), a ca-
tegoria conquistou uma parcela adicional, ancorada 
na variação anual do lucro líquido.

tantíssimo: funcionários de bancos públicos (Banco 
do Brasil e Caixa Econômica Federal) também pas-
saram a ter direito à PLR. Isso porque os parâmetros 
estabelecidos na CCT da categoria bancária para o 
pagamento da PLR eram válidos apenas para os 
bancos privados. Somente a partir de 2003, as nego-
ciações passaram a ser realizadas em mesa única.

Até 2008, ela correspondia a distribuição linear 
de 8% desta variação, com previsão de tetos indivi-
duais. Mas, a partir de 2009, seu cálculo deixou de 
ser feito a partir da variação do lucro. Os trabalha-
dores passaram a receber um valor correspondente 
a 2% do lucro líquido do banco, distribuído linear-
mente, também com previsão de tetos individuais. 
Em 2013, a parcela adicional passou a corresponder 
a 2,2% do lucro líquido do banco distribuído linear-
mente.

•  Parcela Adicional: distribuição linear de 2,2% 
do lucro líquido anual dos bancos, com teto de R$ 
5.059,08.

PLR Total: Regra Básica + Parcela Adicional
Confira a regra atual (PLR 2020)

•  Regra Básica: 90% do salário + valor fixo de 
R$ 2.529,54, com teto de R$ 13.569,76. Caso o 
montante não atinja 5% do lucro líquido dos ban-
cos, o valor será elevado até o limite individual de 
2,2 salários, com teto de R$ 29.853,46.

PLR É CONQUISTA DA LUTA DOS 

TRABALHADORES
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