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Apresentação
A categoria bancária tem 

uma história muito rica, mar-
cada por lutas constantes que 
agregaram uma série de direitos 
ao nosso contrato de trabalho, 
como por exemplo: a jornada de 
seis horas, a Convenção Coletiva 
com abrangência nacional, os di-
versos auxílios e a PLR (Partici-
pação nos Lucros e Resultados).

Conhecer esses direitos é 
fundamental. Eles encontram-se 
na nossa Convenção Coletiva de 
Trabalho e nos Acordos Coleti-
vos firmados com diversos ban-
cos. O site do Sindicato traz es-
ses instrumentos normativos na 
íntegra.

Mas além deles, existem 
outras regras presentes na legis-

lação. Esta cartilha apresenta al-
gumas, especialmente as relacio-
nadas ao término do contrato de 
trabalho.

Além disso, conceitos 
jurídicos fundamentais como a 
jornada de 6 horas e o direito à 
greve também serão abordados.

É um esforço para trazer 
informação básica e necessária 
para o nosso dia a dia. Mas a Car-
tilha não esgota o assunto. Em 
caso de dúvidas procure sempre 
o Sindicato e a nossa assessoria 
jurídica.

Boa leitura!
Wanderley Crivellari

Secretário de Assuntos Jurídicos
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SétIMA e oItAvA 
horA: entenDA 
o SeU DIreIto.
A inconstitucionalidade do 
§ 2º do Art. 224 DA CLT

É lugar-comum que a 

duração do trabalho 

normal do bancário 

é de seis horas diárias, que se eleva 

para oito, no caso de ser promovido 

para o exercício de função de 

confi ança.

Assim tem sido, por força do 

art. 2º, § 2º, da CLT, que dispõe:

Art. 224 - A duração normal 

do trabalho dos empregados em 

bancos, casas bancárias e Caixa 

Econômica Federal será de 6 

(seis) horas continuas nos dias 

úteis, com exceção dos sábados, 

perfazendo um total de 30 (trinta) 

horas de trabalho por semana. 

§ 2º - As disposições 

deste artigo não se aplicam aos 

que exercem funções de direção, 

gerência, fi scalização, chefi a e 

equivalentes, ou que desempenhem 

outros cargos de confi ança, desde 

que o valor da gratifi cação não seja 

inferior a 1/3 (um terço) do salário 

do cargo efetivo.

O que defi ne, portanto, se 

a duração normal da jornada será 

de seis ou de oito horas é o grau de 

confi ança exigido para o exercício da 

função. 

Não se trata aqui, 

evidentemente, de grau de confi ança 

moral, por ser esta imprescindível a 

qualquer relação humana, mas sim 

de confi ança profi ssional, no sentido 

de o bancário possuir habilidades e 

conhecimentos para o exercício de 

competências resolutórias.

Neste sentido, uma promoção 

somente poderá ser idônea para 

elevar a jornada normal do bancário 

para oito horas quando o banco 

lhe atribuir funções que exijam 

efetivamente fi dúcia (confi ança) 

especial, não bastando importantes 

nomes para funções comuns.

Enquadrar-se-iam, pois, 

como funções que exigem fi dúcia 

especial, em consonância com 

os nomes grandiloquentes dados 

às qualifi cadoras de função 

especifi cadas no citado § 2º do art. 

224, aquelas cujos bancários tenham 

incontestavelmente poderes especiais 

de gestão, com destacada 

autonomia administrativa, em 

verdadeiro alter ego do banco, 

vale dizer, aqueles bancários com 

amplos poderes de administrar, 

mandar e punir subordinados.

Simples leitura do § 2º 

confi rma esta assertiva, porque 

permite observar que o mesmo 

se reporta a “funções de direção, 

gerência, fi scalização, chefi a e 

equivalentes, ou que desempenhem 

outros cargos de confi ança [...]”, entre 

as quais, como se vê, as funções de 

“direção”, que são aquelas próprias de 

um diretor de banco, absolutamente 

estratégicas, bem como as de 

“gerência”, que signifi cam, consoante 

Carlos Roberto Scalassara
OAB/PR 12.062

 a  duração nor-
mal do trabalho 
dos empregados 
em bancos, casas 

bancárias e caixa Econômica 
Federal será de 6 
(seis) horas conti-
nuas nos dias úteis.
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os léxicos da 

língua portuguesa, 

exercer a 

a d m i n i s t r a ç ã o 

de negócios 

próprios ou 

alheios, com 

ampla autonomia e 

poderes.

As funções de “fi scalização” 

e “chefi a”, também citadas, devem 

ser consideradas no contexto em 

simetria com as duas primeiras, 

portanto, não podendo ser 

confundidas, respectivamente, 

com a possibilidade de conferir 

ou chefi ar seções, mesmo porque 

a fi scalização constitui atributo 

próprio do fi scal, vale dizer, 

daquele que tem o especial 

encargo de fi scalizar, ao passo 

que função de chefi a, no patamar 

considerado, se caracteriza, por 

exemplo, pelos conhecidos chefes 

de núcleos regionais, e ainda 

assim, desde que tenham o efetivo 

comando de equipes de gerentes, 

com poderes especiais para tanto, 

sem ser fantoches ou marionetes.

Ao fi nal do dispositivo, 

a menção “equivalentes, ou que 

desempenhem outros cargos 

de confi ança” 

quer dizer, 

indubitavelmente, 

funções outras que 

sejam realmente 

equivalentes em 

importância às precitadas, 

cujo exercício exija de fato amplos 

poderes.

A partir desse pressuposto, 

tem-se que, se o bancário exercer 

funções que exijam efetivamente 

fi dúcia especial, sua jornada normal 

até poderia ser validamente elevada 

para oito horas.

 Diz-se poderia (com o verbo 

no futuro do pretérito), porque o 

§ 2º do art. 224 da CLT, que prevê 

a possibilidade de elevação da 

jornada normal, é absolutamente 

inconstitucional, por violação 

aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 

Em outras palavras, se 

a duração normal do trabalho 

dos bancários é de seis horas 

contínuas (CLT, art. 224, caput), 

qual lógica matemática explicaria 

excluir os supostos exercentes de 

função de confi ança dessa jornada, 

transferindo-os para jornada de oito 

horas, mediante simples gratifi cação 

de pelo menos 1/3 do salário de seis 

horas, se o referido 1/3 corresponde 

ao valor de duas horas normais? 

Pergunta-se: se esse 1/3 é 

remuneratório das sétimas e oitavas 

horas, por que essas horas valeriam 

para os exercentes de funções de 

confi ança menos do que para os 

não exercentes, já que para estes 

haveria o adicional de horas 

extras? 

E se essa gratifi cação não 

é remuneratória das sétimas e 

oitavas horas, mas sim da maior 

responsabilidade do cargo, por 

que os bancários teriam que 

trabalhar gratuitamente essas 

horas, como se escravos fossem, 

ainda mais para bancos? 

Em suma, tendo em 

vista ser público e notório que 

os bancários há muito tempo 

deixaram de exercer funções que 

exijam fi dúcia especial, como 

tais aquelas em que tenham 

incontestavelmente poderes especiais 

de gestão, com destacada autonomia 

administrativa, em verdadeiro alter 

ego do banco, com amplos poderes 

de administrar, mandar e punir 

subordinados, e que, somado a isso, 

há a inconstitucionalidade do § 2º 

do art. 224, aos bancos se impõe, 

evidentemente, a observância da 

jornada normal de seis horas diárias 

para todos os bancários.

desempenhem outros cargos 

de confi ança” 

 Pergunta-se: se 
esse 1/3 é remu-
neratório das sé-
timas e oitavas 

horas, por que essas horas va-
leriam para os exercentes de 
funções de confi ança menos 
do que para os não exercentes, 
já que para estes 
haveria o adicional 
de horas extras? 
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greve

Respeitando a 

opinião de quem 

não simpatiza com 

o movimento grevista, é importante 

esclarecer, antes de tudo, que a 

greve é um direito fundamental 

do trabalhador, que oautorizaa 

cruzar os braços diante da 

negação de condições adequadas 

de emprego. Épermissão 

legal paraincomodar e causar 

prejuízo, tanto ao empregador, 

como, por consequência, à 

população que se beneficia 

dos serviços prestados pelos 

trabalhadores grevistas.

Essa afirmação, 

intencionalmentecolocada em 

tom de provocação,não está 

distorcendo o que prevê a Lei 

de greve e é um convite ao leitor 

para olhar o tema sob a perspectiva 

do trabalhador.

Em nosso país, a cada 

greve de trabalhadores anunciada 

(notadamente no setor bancário),se 

apressa a grande mídia para falar dos 

prejuízos que a mesma pode causar, 

responsabilizando os trabalhadores, 

em verdadeira campanha para 

descaracterizar a denegrir o 

movimento e seus líderes. Isso quando 

não usurpa o papel do judiciário, já a 

declarando ilegal. 

A população, majoritariamente 

também trabalhadora, éabordada 

pelos meios de comunicaçãocomo 

“sociedade prejudicada”,sendo 

manipulada a reproduzir o discurso 

da indignação. Mitiga-se o sentimento 

de classe que une trabalhadores e se 

realça a ideia de que há um “vilão”, 

o que, obviamente, gera antipatia. 

Perde-se de vista que a greve é 

resultado de um conflito, tendo não 

um, mas dois culpados:empregadores 

e empregados.

Já passou da horadagreve ter a 

sua correta compreensão, qual seja,a 

garantiada classe trabalhadora reagir 

e resistir contra a injusta exploração 

da atividade econômica das empresas 

em detrimento do valor do trabalho. 

Direito que é, trata-se de meio 

legítimo (e legal) de impedir que o 

capital se maximize (e se concentre)

às custasdo sucateamento da força de 

trabalho alheia.

Enquanto parte de um 

processo de conquista de 

direitos, que visa à efetivação do 

que prevê a própria Constituição, 

o movimento grevista não 

se deflagra por acaso. É dos 

poucos meios de que dispõem os 

trabalhadores para pressionar os 

donos do negócio a colocarem 

a atividade econômica a serviço 

da valorização do trabalho 

humanoem primeiro lugar, e 

não unicamente de seu próprio 

lucro.

Prevê a Constituição 

Federal:

Art. 170. A ordem 

econômica, fundada 

na valorização do 

trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a 

 O movimento gre-
vista não se defla-
gra por acaso. É 
dos poucos meios 

de que dispõem os trabalha-
dores para pressionar os do-
nos do negócio a colocarem a 
atividade econômica a serviço 
da valorização do trabalho hu-
mano em primeiro 
lugar, e não unica-
mente de seu pró-
prio lucro.

Luiz Eduardo Barbieri Bedendo 
OAB/PR 73.347
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todos existência digna, 

conforme os ditames da 

justiça social, observados 

os seguintes princípios:

[...]

Com regulamentação dada pela 

Lei 7.783/89, e como direito coletivo 

que é, a greve pode e deve ser exercida 

por cada indivíduo. 

No entanto, opiniões contrárias 

ao movimento ainda subsistem. E 

estão amparadas por lei.

Aos empregados que não 

aderem à greve, a lei garante a liberdade 

de trabalhar. Contudo, a estes, cabe a 

advertência: o trabalhador que“fura” a 

greve com a justifi cativa de trabalhar, 

na verdade atrapalha um movimento 

que busca garantir melhores 

condições de trabalho também 

para ele. Nas palavras de 

Márcio Túlio Viana , “lutar 

contra os que lutam por um 

novo e maior direito esvazia o 

sindicato, difi culta a convenção 

coletiva e fere o ideal de 

pluralismo jurídico e político”.

Há, também, o 

trabalhador que defende o 

banco. Não se desconsidera 

a satisfação pessoal de alguns 

com relação à condição de 

trabalho que possuem. No entanto, 

os dados sempre haverão de revelar 

que bancos não estão preocupados 

com a qualidade de emprego (saúde, 

remuneração, condições de trabalho 

e desenvolvimento de carreira de 

seus funcionários), mas sim em 

aumentar seuslucros já estratosféricos, 

principalmente com a eliminação de 

postos de trabalho, sejam eles bem 

remunerados ou não. 

Apenas de janeiro a maio de 

2016, já foram fechados 5.998 postos 

de trabalho no setor bancário. Em 

relação ao mesmo período do ano 

passado, o corte de vagas mais que 

dobrou, com crescimento de 105,05% 

(em 2015, o saldo foi de 2.925 no 

mesmo período analisado). Os dados 

fazem parte de uma pesquisa divulgada 

pela Contraf-CUT, em parceria com o 

Dieese. 

Existe, igualmente, o receio do 

trabalhador em perder o emprego ao 

aderir à greve. Entretanto, alei assegura 

o direito dos grevistas de utilizarem 

meios pacífi cos para persuadir e 

convencer os demais trabalhadores 

(Artigo 6°) e proíbe o empregador 

de adotar meios para constranger 

o empregado ao comparecimento 

ao trabalho (Artigo 8°).

Além disso, a Lei de 

greve proíbe a contratação de 

trabalhadores substitutos (art. 7º, 

parágrafo único), embora com a 

ressalva de que deve haver acordo 

entre trabalhadores e empregador 

para que se mantenha a execução 

dos serviços essenciais, a exemplo 

da compensação bancária. 

E conforme entendimento já 

consolidado pelo Tribunal Superior 

do Trabalho, é nula a demissão de 

empregado que exerce regularmente 

o direito constitucional de greve, pois 

constitui conduta discriminatória e 

anti-sindical da empresa, em manifesto 

abuso do poder diretivo e, portanto, 

ilegal.

Existe, igualmen-
te, o receio do tra-
balhador em per-
der o emprego ao 

aderir à greve. Entretanto, a 
lei assegura o direito dos gre-
vistas de utilizarem meios 
pacífi cos para per-
suadir e convencer 
os demais traba-
lhadores.
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EntEnda Os 
cOncEitOs

Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT)

A CLT surgiu pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, unificando 

toda legislação trabalhista 

existente no Brasil. Ela 

regulamenta as relações individuais 

e coletivas de trabalho nela previstas, 

como por exemplo, a jornada de seis 

horas da categoria bancária.

Data base
Data base é o período do ano 

em que os patrões e os empregados se 

reúnem para negociar os termos dos 

seus contratos coletivos de trabalho 

pelos próximos doze meses. A data 

base varia conforme a categoria 

profissional. No caso da categoria 

bancária é 1º de setembro.

Dissídio coletivo
Dissídio coletivo ocorre 

quando não há acordo numa campanha 

salarial. Instala-se uma disputa judicial 

entre o sindicato de empregados e o 

sindicato de empregadores, arbitrada 

pelo Tribunal Regional do Trabalho 

(TRT) da região. Há muitos anos 

deixamos para trás essa figura jurídica; 

a categoria bancária tem resolvido 

suas campanhas salariais através da 

negociação direta.

Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT)

Convenção coletiva é o 

acordo entre os sindicatos dos 

patrões (Fenaban) e dos empregados 

(coordenado pela Contraf-CUT, 

representando a categoria bancária). 

Segundo o Art. 611 da CLT, Convenção 

Coletiva de Trabalho é o acordo de 

caráter normativo, pelo qual dois ou 

mais Sindicatos representativos de 

categorias econômicas e profissionais 

estipulam condições de trabalho 

aplicáveis, no âmbito das respectivas 

representações, às relações individuais 

de trabalho.  (Redação dada pelo 

Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967);

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
Acordo Coletivo é firmado 

quando uma empresa entra em acordo 

com o sindicato (ou sindicatos) dos 

empregados, estabelecendo normas 

que passarão a ser obrigatórias para 

aquela empresa e seus empregados. 

Temos vários Acordos Coletivos 

firmados entre o nosso sindicato e 

o Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Itaú, Santander, dentre 

outros. De acordo com o §1º do artigo 

611 da CLT, os ACTs são ajustes entre 

o sindicato dos trabalhadores e uma 

ou mais empresa. Não se aplicam 

a todas as categorias, mas só à(s) 

empresa(s) estipulante(s); 

 O Sindicato dos 

Bancários de Londrina 

e Região tem sua base 

sindical distribuída em cinco 

Comarcas do Trabalho: 

Londrina, Cambé, Rolândia, 

Porecatu e Cornélio Procópio.

*Em casos de lesão ou ameaça 

à Constituição Federal pode caber 

recurso ao Supremo Tribuna Federal 

– STF (onde atuam Ministros).

TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO - TRT

atuam Juízes do
Trabalho

TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO - TST

atuam Ministros

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF

atuam Ministros

Havendo recurso
H

Havendo recurso
H

Havendo recurso
H

VARA DO
TRABALHO - VT

Início do Processo.
Atuam Juízes do

Trabalho.
1ª Instância

I

2ª Instância
I

Instância
ExtraordináriaI

I

JUSTIÇA DO
TRABALHO

FIQUE
por dentro
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ForMAS De 
roMpIMento 
Do contrAto 
De trAbAlho

As principais modalidades de término 
do contrato de trabalho e seus efeitos:
1. POR iniciatiVa dO 

EMPREGadOR

1.1 Dispensa sem justa causa/

imotivada e seus efeitos

A dispensa imotivada por 

iniciativa do empregador realiza-se por 

meio de uma declaração deste, cujo efeito 

é a extinção contratual. Há a necessidade 

de um pré-aviso para tanto, cujo prazo 

mínimo, hoje, é de 30 dias (art. 7º, XXI, 

CF/88). Tal prazo integra-se ao tempo de 

serviço para todos os fins legais.

Tal modalidade de ruptura 

incorpora o maior número de verbas 

rescisórias trabalhistas ao lado da ruptura 

contratual por justa causa empresarial, a 

rescisão indireta. 

Importa, assim, o pagamento de: 

aviso-prévio proporcional ao tempo de 

serviço conforme Lei 12.506/2011); saldo 

de salário; 13º salário proporcional; férias 

proporcionais, com 1/3, férias vencidas, 

com 1/3 (se houver); liberação do FGTS 

(período contratual, com acréscimo de 

40%, ressalvados os 10% de contribuição 

social que o empregador também tinha 

de recolher, até janeiro de 2007, pela Lei 

Complementar n. 110/2001, em favor do 

fundo social FGTS).

1.1.2 Óbices à dispensa 

imotivada. Estabilidades e garantias 

de emprego

Existem situações juridicamente 

tipificadas no Direito brasileiro que 

restringem ou, até mesmo, inviabilizam o 

livre exercício do poder do empregador 

de extinguir o contrato sem justa causa. 

Em linhas gerais, são exemplos os casos 

da empregada gestante (art. 10, II, “b”, do 

ADCT), do empregado acidentado, pelo 

prazo mínimo de 12 meses (art. 118, da 

Lei 8.213/91), do Dirigente Sindical (art. 

8º, VIII da CF/88), do membro da CIPA 

(art. 10, II, “a”, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias - ADCT), 

entre outras situações.

Por meio de negociação coletiva, 

existe a possibilidade de se estender o rol 

de situações que geram estabilidade ao 

trabalhador. No caso da categoria dos 

bancários, a cláusula 26ª da Convenção 

Coletiva de Trabalho possui regramento 

quanto às chamadas “estabilidades 

provisórias”, a saber:

a) gestante: A gestante, desde 

a gravidez, até 60 (sessenta) dias após o 

término da licença-maternidade;

b) alistado: O alistado para o 

serviço militar, desde o alistamento 

até 30 (trinta) dias depois de sua 

desincorporação ou dispensa;

c) doença: Por 60 (sessenta) dias 

após ter recebido alta médica, quem, 

por doença, tenha ficado afastado do 

trabalho, por tempo igual ou superior a 6 

(seis) meses contínuos;

d) acidente: Por 12 (doze) meses 

após a cessação do auxílio doença 

acidentário, independentemente da 

percepção do auxílio acidente, consoante 

artigo 118 da Lei 8213, de 24.07.1991;

e) pré-aposentadoria: Por 12 

(doze) meses imediatamente anteriores 

à complementação do tempo para 

aposentadoria proporcional ou integral 

pela previdência social, respeitados os 

critérios estabelecidos pela Legislação 

Luara Soares 
Scalassara
OAB/PR 71.136

Luiz Eduardo 
Barbieri Bedendo
OAB/PR 73.347
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vigente, os que tiverem o mínimo de 5 

(cinco) anos de vinculação empregatícia 

com o banco;

f) pré-aposentadoria: Por 24 

(vinte e quatro) meses imediatamente 

anteriores à complementação do 

tempo para aposentadoria proporcional 

ou integral pela previdência social, 

respeitados os critérios estabelecidos 

pela Legislação vigente, os que tiverem 

o mínimo de 28 (vinte e oito) anos de 

vinculação empregatícia ininterrupta 

com o mesmo banco;

g) pré-aposentadoria: Para 

a mulher, será mantido o direito à 

estabilidade pelo prazo de 24 (vinte 

e quatro) meses imediatamente 

anteriores à complementação 

do tempo para aposentadoria 

proporcional ou integral pela 

previdência social, respeitados 

os critérios estabelecidos pela 

Legislação vigente, desde que 

tenha o mínimo de 23 (vinte e três) 

anos de vinculação empregatícia 

ininterrupta com o mesmo banco;

h) pai: O pai, por 60 

(sessenta) dias após o nascimento 

do filho, desde que a certidão respectiva 

tenha sido entregue ao banco no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contados do 

nascimento;

i) gestante/aborto: A gestante, 

por 60 (sessenta) dias, em caso de aborto 

comprovado por atestado médico.

A concretização da dispensa 

sem justa causa, em caso de vedação 

decorrente de quaisquer das proteções 

acima abordadas, compromete a validade 

do ato empresarial, tornando-o nulo.

Nulo o ato, as partes retornam 

ao status quo ante, isto é, reativa-se o 

contrato de trabalho (geralmente com a 

reintegração do empregado dispensado) 

sem reconhecimento de repercussões do 

ato jurídico viciado.

1.2 Dispensa por justa causa do 

empregado e seus efeitos

O artigo 482 da CLT elenca 

as situações faltosas que autorizam o 

empregador a rescindir o contrato de 

trabalho sumariamente. São as chamadas, 

“justas causas”.

As hipóteses legais, são:

a) Ato de improbidade: 

caracterizado como toda ação ou 

omissão que revela desonestidade, abuso 

de confiança, fraude ou má-fé, visando 

a uma vantagem para si ou para outrem. 

Ex.: furto, adulteração de documentos, 

movimentação irregular de contas de 

clientes, fraude no ponto eletrônico, 

apropriação indébita, falsificação de 

assinatura, acréscimo de produtos não 

solicitados pelos clientes etc.

b) Incontinência de conduta 

ou mau procedimento: a incontinência 

revela-se pelos excessos ou imoderações 

de linguagem ou de gestos, bem como 

pela inconveniência de hábitos e 

costumes. Ex.: ofensa ao pudor, acesso 

à sites pornográficos, obscenidades, 

desrespeito aos colegas de trabalho etc.;

Mau procedimento consiste 

na prática de atos que firam a discrição 

pessoal e o respeito, que ofendam a 

dignidade. Ex.: uso excessivo de celular e 

redes sociais.

c) Negociação habitual por 

conta própria ou alheia sem permissão 

do empregador, e quando constituir ato 

de concorrência à empresa para 

a qual trabalha o empregado, ou 

for prejudicial ao serviço: ocorre 

justa causa se o empregado, 

sem autorização expressa do 

empregador, por escrito ou 

verbalmente, exerce, de forma 

habitual, atividade concorrente, 

explorando o mesmo ramo de 

negócio, ou exerce outra atividade 

que, embora não concorrente, 

prejudique o exercício de sua 

função no Banco. Ex.: venda de 

cosméticos durante o expediente.

d) Condenação criminal 

do empregado, passada em julgado, caso 

não tenha havido suspensão da execução 

da pena: a condenação criminal deve ser 

definitiva, sem direito a recurso.

e) Desídia no desempenho das 

respectivas funções: a desídia é, na maioria 

das vezes, a repetição de pequenas faltas 

leves, que se acumulam até culminar na 

dispensa do empregado. Consiste na 

falta de diligência no cumprimento de 

obrigações. Ex.: atrasos frequentes, faltas 

injustificadas, desleixo.

f) Embriaguez habitual ou em 

serviço: a embriaguez pode ser dividida 

Mau procedimento 
consiste na prática 
de atos que firam 
a discrição pessoal 
e o respeito, 
que ofendam a 
dignidade.
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em habitual (crônica) ou embriaguez 

“no trabalho” (ocasional). A embriaguez 

habitual tem sido considerada pela 

jurisprudência trabalhista como 

enfermidade, e não como um fato 

para a justa causa e, assim sendo, a 

CLT deveria ser reformada nesse 

aspecto. É preferível que o empregador 

encaminhe o empregado nesta situação a 

acompanhamento clínico e psicológico. 

Para a configuração da justa causa, a 

embriaguez deve ser ocasional, sendo 

irrelevante o grau de embriaguez e 

tampouco a sua causa. O álcool 

é a causa mais frequente da 

embriaguez. Nada obsta, porém, 

que esta seja provocada por 

substâncias de efeitos análogos 

(psicotrópicos).

g) Violação de segredo da 

empresa: caracteriza-se se for feita 

a terceiro interessado, capaz de 

causar prejuízo ao Banco.

h) Ato de indisciplina 

ou de insubordinação: consiste 

em atentados a deveres jurídicos 

assumidos pelo empregado pelo 

simples fato de sua condição 

de empregado subordinado. Ato 

típico de insubordinação consiste em 

desobediência a uma ordem específica 

do seu superior hierárquico, verbal ou 

escrita. Ato típico de indisciplina, por sua 

vez, acontece quando da desobediência 

a uma norma genérica (Ex.: Código de 

Ética do banco).

i) Abandono de emprego: a 

falta injustificada ao serviço por mais 

de 30 dias faz presumir o abandono 

de emprego, conforme entendimento 

jurisprudencial. Existem, no entanto, 

circunstâncias que fazem caracterizar o 

abandono antes dos 30 dias. É o caso do 

empregado que demonstra intenção de 

não mais voltar ao serviço. Por exemplo, 

o empregado é surpreendido trabalhando 

em outra empresa durante o período em 

que deveria estar prestando serviços no 

banco.

j) Ato lesivo da honra ou da 

boa fama praticado no serviço contra 

qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas 

mesmas condições, salvo em caso de 

legítima defesa, própria ou de outrem:  

k) Ato lesivo da honra ou da boa fama 

ou ofensas físicas praticadas contra o 

empregador e superiores hierárquicos, 

salvo em caso de legítima defesa, própria 

ou de outrem: são considerados lesivos 

à honra e à boa fama gestos ou palavras 

que importem em expor outrem ao 

desprezo de terceiros ou por qualquer 

meio feri-lo em sua dignidade pessoal. 

As ofensas físicas constituem falta grave 

quando têm relação com o vínculo 

empregatício, praticadas em serviço 

ou contra superiores hierárquicos, 

mesmo fora do Banco. As agressões 

contra terceiros, estranhos à relação 

empregatícia, por razões alheias à vida 

empresarial, constituirão justa causa 

quando se relacionarem ao fato de 

ocorrerem em serviço. A legítima defesa 

exclui a justa causa.

l) Prática constante de jogos 

de azar: Jogo de azar é aquele em que 

o ganho e a perda dependem exclusiva 

ou principalmente de sorte. Para que 

o jogo de azar constitua justa causa, é 

imprescindível que o jogador pratique 

com habitualidade e tenha intuito de lucro. 

Ex.: jogo do bicho, rifas não autorizadas, 

loterias não autorizadas, bingos etc.

O parágrafo único do art. 

482 da CLT dispõe que constitui 

igualmente justa causa a prática, 

devidamente comprovada em 

inquérito administrativo, de atos 

atentatórios à segurança nacional.

 A despedida por justa 

causa constitui a pena mais 

grave que pode ser aplicada ao 

empregado, afastando o direito 

do empregado de receber diversas 

parcelas rescisórias, além de 

impedir o acesso ao FGTS e ao 

seguro-desemprego. O empregado 

recebe apenas saldo de salário 

dos dias trabalhados no mês e férias 

eventualmente vencidas, com 1/3. 

Sendo a justa causa a mais dura 

penalidade aplicada ao trabalhador, sua 

comprovação (por parte do empregador) 

em juízo exige prova robusta e 

indubitável do fato alegado como 

determinante da despedida. Ademais, 

a dispensa por justa causa há que ser 

aplicada tão logo o empregador tome 

ciência da conduta faltosa, observada a 

devida proporcionalidade na aplicação da 

pena, sob pena de restar caracterizado o 

A despedida 
por justa causa 
constitui a pena 
mais grave que 
pode ser aplicada 
ao empregado
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chamado perdão tácito ou nulidade.

Caso a justa causa imputada ao 

empregado seja falsa ou desproporcional, 

é possível a reversão da dispensa, sendo 

a mesma convertida em dispensa “sem 

justa causa” ou anulada de modo a 

garantir a reintegração do trabalhador ao 

emprego.

2. POR iniciatiVa dO 

EMPREGadO

2.1 Pedido de demissão

É a declaração de vontade do 

trabalhador em extinguir o contrato de 

trabalho mantido com seu empregador.

O pedido de demissão, pelo 

empregado, suprime-lhe praticamente 

quase todas as verbas rescisórias, que 

ficam restritas, além do saldo de salário 

do mês e eventuais férias vencidas, com 

1/3, ao 13º salário proporcional e às férias 

proporcionais com 1/3. O demissionário 

não receberá aviso-prévio, caso não o 

trabalhe efetivamente, não terá liberado 

FGTS com a multa de 40%, perde a 

proteção das garantias de emprego, não 

recebe guias para habilitação ao seguro-

desemprego.

Lembrando que, em caso de 

pedido de demissão, o empregado é que 

deverá conceder o aviso-prévio de 30 dias 

ao empregador (art. 7º, XXI, CF/88 e art. 

487, caput, CLT). Omitindo-se quanto à 

dação e cumprimento do aviso, confere a 

seu empregador o “direito de descontar 

os salários correspondentes ao prazo 

respectivo” (art. 487, § 2º, CLT).

2.2 Demissão por justa causa do 

empregador. 

A rescisão indireta está prevista 

no art. 483 da CLT, e constitui direito do 

empregado a exigir a ruptura imediata do 

contrato de trabalho nas situações que 

constituem falta grave do empregador. 

É uma forma de rescisão contratual 

unilateral, pelo empregado.

As hipóteses que autorizam o 

empregado a considerar rescindido seu 

contrato de trabalho por justa causa do 

empregador são:

a) forem exigidos serviços 

superiores às suas forças, defesos por lei, 

contrários aos bons costumes, ou alheios 

ao contrato;

b) for tratado pelo empregador 

ou por seus superiores hierárquicos com 

rigor excessivo;

c) correr perigo manifesto de mal 

considerável;

d) não cumprir o empregador as 

obrigações do contrato;

e) praticar o empregador ou seus 

prepostos, contra ele ou pessoas de sua 

família, ato lesivo da honra e boa fama;

f) o empregador ou seus 

prepostos ofenderem-no fisicamente, 

salvo em caso de legítima defesa, própria 

ou de outrem;

g) o empregador reduzir o seu 

trabalho, sendo este por peça ou tarefa, 

de forma a afetar sensivelmente a 

importância dos salários.

Tal modalidade confere ao 

empregado o direito às verbas rescisórias 

amplas da dispensa sem justa causa pelo 

empregador.

Os documentos rescisórios da 

dispensa sem justa causa também são 

devidos, tais como “baixa” na Carteira 

de Trabalho, emissão do Termo de 

Rescisão Contratual, com o código de 

saque do FGTS, além do depósito dos 

40% adicionais, além das guias CD/

SD (comunicação de dispensa e seguro-

desemprego). 

 

3. POR atO BiLatERaL. 

distRatO

3.1 Os Planos de Demissão 

Voluntária (PDVs)

Nas relações empregatícias, 

existem formas não usuais de término 

do contrato de trabalho. É o caso dos 

planos de incentivo ao desligamento 

voluntário do empregado de seu 

emprego (chamados PDVs — Planos de 

Desligamento Voluntário). 

Em tais casos, regra geral, com 

sua adesão ao plano de desligamento, 

o trabalhador recebe as parcelas 

inerentes à dispensa sem justa causa pelo 

empregador, acrescidas de um montante 

pecuniário (um “incentivo”), de natureza 

indenizatória, que visa reparar, em certa 

medida, o prejuízo com a perda do 

emprego.

Isso não significa que esse 

caráter bilateral dos PDVs possa tornar 

válida cláusula de supressão de direitos 

trabalhistas que não tenham qualquer 

relação com o término do contrato 

(horas extras, por exemplo, ao longo do 

contrato de trabalho).

Mas, sem dúvida, compromete, 

de modo significativo, futuros pleitos 

judiciais do empregado, que sejam 

antitéticos à sua anterior voluntária 

adesão ao fim do contrato, como, por 

exemplo, a pretensão de reintegração ou 

nulidade da dispensa (salvo comprovada 

coação à aderir ao PDV).
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proceSSo 
ADMInIStrAtIvo 
nAS eMpreSAS 
eStAtAIS

As relações de traba-

lho existentes en-

tre trabalhadores 

e empresas públicas ou de economia 

mista, como a Caixa Econômica Fe-

deral e Banco do Brasil, são reguladas 

em essência pelas mesmas normas 

aplicáveis aos empregados das em-

presas privadas, isto é, tem a Con-

solidação das Leis do Trabalho 

– CLT como diploma legal mais 

relevante.

Considerando que não 

há na legislação trabalhista uma 

norma que exija expressamente 

a instauração prévia de processo 

disciplinar para a aplicação de 

penalidade aos empregados de 

empresas privadas, as citadas 

empresas estatais também não 

estão obrigadas à realização de 

procedimentos prévios para o exercício 

do poder disciplinar, a princípio.

Importante ressalvar, 

entretanto, que, em nome dos 

princípios que regem a Administração 

Pública (art. 37, caput, da Constituição 

Federal), da qual fazem parte as 

empresas estatais em comento, 

principalmente os princípios da 

impessoalidade e moralidade, a 

aplicação de pena disciplinar a 

empregado público deve estar fundada 

em elementos que permitam segurança 

quanto à constatação do cometimento 

da falta funcional.

Em outras palavras, se para a 

punição disciplinar dos empregados 

dessas empresas estatais não é pré-

requisito a realização de processo 

administrativo disciplinar, não 

podem os respectivos gestores 

aplicar penalidades na ausência de 

provas da conduta infracional e com 

inobservância dos princípios do 

contraditório e ampla defesa, sob 

pena de sua invalidação, inclusive pela 

Justiça do Trabalho.

E, sobre a necessidade de 

instauração de processo disciplinar 

para a aplicação de pena disciplinar 

aos empregados, vale observar o 

entendimento consolidado pelo 

Tribunal Superior do Trabalho na 

Súmula n° 77: “Nula é a punição 

de empregado se não precedida de 

inquérito ou sindicância internos 

a que se obrigou a empresa por 

norma regulamentar”.

Nesse sentido, uma vez 

prevista em regulamento interno 

a necessidade de realização de 

prévio processo para a aplicação de 

pena disciplinar, como ocorre na 

Caixa Econômica e Banco do Brasil, 

a empresa não poderá dispensá-lo 

para aplicar sanção a um empregado 

alegando que a legislação trabalhista 

não prevê esta garantia.

Terá ela que realizar o 

Marco Aurélio Soares Gonçalves 
OAB/PR 41.965
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procedimento previsto em seus 

regulamentos, sempre que verificar 

a necessidade de exercício do poder 

disciplinar.

Aliado a isso, importante notar 

que nossa Constituição Federal impõe 

aos litigantes e aos acusados em geral, 

em processo judicial ou administrativo, 

o direito ao contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes, sendo uma prerrogativa, 

igualmente, a constituição de advogado 

para a defesa dos seus interesses.

Neste contexto, ainda nos dias 

de hoje, é possível verificar a existência 

de muitos empregados, que respondem 

a processos administrativos, mas que 

só buscam uma assessoria jurídica 

após as conclusões das apurações e das 

penalidades aplicadas.

A orientação e o 

acompanhamento jurídico, desde o 

início do processo administrativo, 

ajuda a evitar que excessos e 

ilegalidades sejam cometidos e até 

mesmo que punições muito rigorosas 

sejam aplicadas.

Quando o processo 

administrativo está encerrado, a 

reversão de uma decisão desfavorável 

somente pode ocorrer pela via judicial. 

Porém, é notória a morosidade na 

solução das controvérsias levadas ao 

judiciário, além do fato de muitas vezes 

as decisões judiciais serem embasadas 

nas provas que foram produzidas no 

âmbito administrativo. 

Por isso a importância de um 

empregado, desde o momento que 

venha a ser citado ou investigado em 

um processo administrativo, estar 

juridicamente assessorado.

Por fim, outra questão de 

extrema relevância diz respeito 

à dispensa de trabalhadores em 

empresas públicas e sociedades de 

economia mista.

Conforme decisão do Supremo 

Tribunal Federal – STF no RE 589998, 

a dispensa desses trabalhadores deve 

ser sempre motivada, ou seja, não 

é autorizado a dispensa de forma 

aleatória e sem motivação (“sem justa 

causa”), sob pena de ser declarada 

judicialmente a nulidade do ato e a 

reintegração no emprego.

Embora os trabalhadores 

de empresas estatais e de sociedade 

de economia mista não tenham a 

estabilidade de emprego garantida 

aos funcionários públicos pela 

Constituição Federal, é imprescindível 

justificar suas demissões, em respeito 

aos princípios da impessoalidade e 

isonomia. Esses princípios devem ser 

observados tanto no momento da 

admissão por concurso público, como 

também por ocasião da dispensa.

E, apesar da necessidade das 

demissões serem motivadas, não se 

verifica a necessidade de instauração 

de processo administrativo disciplinar 

prévio para realizá-las, conforme 

mencionada decisão proferida pelo 

STF.
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O Sindicato dos 

Bancários de 

Londrina atua 

sistematicamente na defesa do 

TRABALHO DIGNO, por se tratar 

de condição imprescindível para o 

trabalhador e sua família ter VIDA 

DIGNA.

Essa é a chave para o progresso 

social. 

A fim de cumprir tal propósito, 

o Sindicato desenvolve cotidianamente 

diversas ações junto à categoria bancária 

pela qualidade e garantia do emprego.

Contudo, se o bancário é 

dispensado, é dever do sindicato, como 

representante da categoria, prestar-

lhe assistência por ocasião do acerto 

rescisório. 

Assisti-lo no referido ACERTO 

significa assessorá-lo, aconselhá-

lo, orientá-lo, adverti-lo sobre suas 

implicações, inclusive quanto à 

conveniência de realizá-lo e, se for o 

caso, quanto à correção ou incorreção do 

pagamento rescisório a ser efetuado pelo 

banco.

Ninguém melhor do que o 

Sindicato, com sua assessoria jurídica, 

prestada atualmente pela Advocacia 

Scalassara & Associados, para promover 

essa assistência, porque conhece a 

realidade de trabalho do bancário e a 

legislação aplicável.

Presente no acerto rescisório, 

o Sindicato verifica se a homologação 

pretendida pelo banco tem ou não amparo 

legal, impedindo-a, em caso negativo; 

ou conferindo toda a documentação 

e cálculos, em caso positivo, somente 

permitindo que o bancário assine os 

documentos rescisórios, caso decida pela 

homologação.

Para que a assistência no acerto 

rescisório seja eficaz, caberá ao Sindicato 

verificar:

• a regularidade da representação do 

banco e do bancário; 

• a regularidade dos documentos 

rescisórios apresentados pelo 

banco; 

• a existência de possível garantia de 

emprego; 

• a eventual suspensão do contrato 

de trabalho; 

• a observância dos prazos legais; 

• as parcelas e respectivos valores no 

Termo de Rescisão; 

• o efetivo pagamento das verbas 

rescisórias; 

ASSIStêncIA e 
hoMologAção 
De reScISão De 
contrAto De 
trAbAlhoCarlos Roberto Scalassara

OAB/PR 12.062
Luara Soares Scalassara 
OAB/PR 71.136
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• a concordância do empregado com 

a formalização da rescisão; etc.

A verificação da representação 

das partes é importante a fim de assegurar, 

no caso do banco, que os documentos a 

serem subscritos tenham validade. E no 

caso de ausência do empregado, para 

ter a certeza de que a pessoa presente 

o representa, evitando-se o risco da 

entidade homologar pagamento errôneo 

e, consequentemente, também todas 

as dificuldades que disso possam 

resultar.

A verificação da regularidade 

dos documentos apresentados se 

faz necessária para que o bancário, 

após o acerto rescisório, consiga, 

por exemplo, se for o caso, levantar 

seu FGTS e receber seu seguro 

desemprego.

A verificação da existência de 

possível garantia de emprego – antes 

de eventual homologação rescisória – 

é crucial para evitar a confirmação de 

rescisão incabível.

As garantias de emprego 

encontram-se previstas em lei, em 

convenção ou acordo coletivo de trabalho 

ou ainda em sentença normativa de 

trabalho. E estão presentes, por exemplo:

• no caso de gravidez da empregada, 

desde a sua confirmação até cinco 

meses após o parto; 

• no caso de candidatura do 

empregado sindicalizado a cargo de 

direção ou representação sindical, 

desde o registro da candidatura e, 

se eleito, ainda que suplente, até 

um ano após o final do mandato; 

• no caso de candidatura do 

empregado para cargo de direção 

de CIPA, desde o registro da 

candidatura e, se eleito, ainda que 

suplente, até um ano após o final do 

mandato; e 

• no caso do trabalhador que sofreu 

acidente de trabalho, desde a 

cessação do auxílio-doença 

acidentário, por no mínimo doze 

meses.

É fato que, por convenção ou 

acordo coletivo, se podem criar outras 

garantias de emprego, daí a importância 

do assistente sindical conhecer tais 

instrumentos normativos.

A verificação de eventual 

suspensão do contrato de trabalho, que 

acontece, por exemplo: 

• quando o empregado se encontra 

em licença não remunerada, 

concedida por ajuste com o banco; 

• quando em licença previdenciária; 

• quando no exercício de cargo 

público não-obrigatório;

• quando em suspensão disciplinar  

ou em aposentadoria provisória ou 

por invalidez;

• quando em afastamento do 

dirigente sindical para desempenho 

das funções de representação; ou

• quando em greve;

é fundamental para evitar que 

rescisões indevidas sejam homologadas, 

com toda ordem de transtornos para o 

bancário.

Há ainda que ser verificada a 

hipótese de eventual inaptidão apontada 

no Atestado de Saúde Ocupacional 

(ASO) emitido para fins rescisórios, pois, 

no caso de se concluir pela inaptidão 

do trabalhador, tal fato constituirá 

impedimento absoluto para o ato 

homologatório.

Nessa hipótese, o banco 

deverá encaminhar o bancário à 

Previdência Social, para perícia, e 

suspender a iniciativa rescisória, até as 

conclusões supervenientes do INSS. 

O atestado de saúde que contiver 

a expressão “apto com restrições” 

equipara-se a “inapto”, por falta de 

previsão jurídica dessa condição. 

A verificação dos prazos 

relativos ao acerto rescisório também 

é fundamental. Primeiro, porque o acerto 

rescisório com atraso dá ensejo a multa 

de um salário em favor do empregado, o 

mesmo acontecendo no caso de dispensa 

no mês anterior ao da data-base. E 

segundo, porque há, a serem contados, 

o prazo do aviso prévio indenizado, bem 

como os relativos às frações de férias e 

13º salários, entre outros. 

A verificação das parcelas e 

respectivos valores no Termo de Rescisão 

constitui conferência imprescindível, para 

assegurar que o bancário receba todas 

as parcelas de direito, corretamente, 

devendo ser conferidos nesse momento 

direitos como aviso prévio, saldo de 

salários, férias, 13ºs salários, FGTS, 

salário-família, dentre outros direitos, 

Ninguém 
melhor do que o 
Sindicato, com 
sua assessoria 
jurídica, para 
promover essa 
assistência,



 18

O Sindicato tem 

assinado com os 

bancos um Acordo 

Coletivo de Trabalho que 

trata da prevenção e combate 

ao assédio moral, previsto na 

cláusula 56ª da Convenção 

Coletiva de Trabalho.

O instrumento foi uma 

conquista da Campanha 

Nacional Unificada de 2010 e 

que, a partir de janeiro de 2011, 

foi implementado pela maioria 

dos bancos.

O Acordo prevê a criação de um canal 

de denúncias pelos Sindicatos, que 

garante o sigilo da pessoa denunciante, 

prepara e encaminha a denúncia ao 

banco. As providências tomadas pelo 

banco devem ser de conhecimento 

do Sindicato e dos trabalhadores da 

unidade denunciada. 

Desde a implementação do programa, 

mais de 2.500 denúncias já foram 

registradas e resolvidas de comum 

acordo entre Sindicatos e bancos, 

revelando que os problemas 

relacionados ao assédio moral no 

trabalho existem e que precisam 

ser tratados com muito cuidado, 

seriedade e envolvendo todas 

as partes, ou seja, os bancos, os 

Sindicatos e os trabalhadores.

“É um instrumento importante 

que a categoria tem em mãos para 

denunciar os casos de assédio 

moral. Precisamos fazer valer este 

canal de denúncia para efetivamente 

melhorar o ambiente de trabalho nas 

agências”, defende Regiane Portieri, 

presidenta do Sindicato dos Bancários 

de Londrina.

Para maiores informações, procure o 

Sindicato!

ASSéDIo MorAl
Não se cale! Denuncie abusos ao Sindicato

inclusive para fins de ressalvas. 

A verificação do efetivo 

pagamento das verbas rescisórias 

constitui a certeza de que todo o trabalho 

de assistência despendido até então 

foi útil, porque de nada adiantará uma 

conferência perfeita, sem que o crédito 

apurado e pretensamente pago, realmente 

tenha sido pago.

Todas essas verificações são 

essenciais, a fim de evitar eventual fraude 

por parte dos bancos.

Pode acontecer que, ao final da 

assistência, o bancário não concorde 

com a formalização e homologação 

da rescisão. No caso disso acontecer, a 

homologação não deverá ser feita, ainda 

que presentes todas as condições para 

tanto.

Também pode acontecer de não 

estarem presentes todas as condições para 

a homologação e, ainda assim, ser desejo 

do bancário que a homologação se realize. 

Em casos como tal, a homologação 

deverá ser feita com ressalvas, a serem 

consignadas no termo de rescisão pelo 

assistente sindical.

Enfim, o sindicato preza pela 

defesa dos direitos e interesses de 

todos os bancários que representa, 

tanto no campo político, por meio dos 

respectivos dirigentes, quanto no jurídico, 

por meio da sua assessoria jurídica, 

com plenas condições de prestar-lhe 

a devida assistência no procedimento 

homologatório de rescisão do seu 

contrato de trabalho, no sentido de 

assegurar seus direitos trabalhistas e 

previdenciários. E isso é bom.

É um instrumento 
importante que 
a categoria tem 
em mãos para 
denunciar os 
casos de assédio 
moral. 
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PLANTÃO DE
Assessoria Jurídica
A assessoria jurídica prestada pela 

Advocacia Scalassara & Associados, 

mantém plantão na sede do Sindicato, de 

segunda a sexta, no período da manhã (9h 

às 12h), para atendimento aos bancários e 

bancárias.

Para utilizar os serviços basta agendar horário pelo telefone:

(43) 3372.8787

SUGESTÃO
de leitura

O DIREITO DO TRABALHO BANCÁRIO
Temas atuais na prática da advocacia 

especializada

Projeto Editoral Praxis
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