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Claro que vale! 
A greve é um mecanismo legítimo 

de reivindicação e de resistência 
dos trabalhadores. E o que ocorreu 
neste ano é um exemplo típico disso. 
“Não fossem os 21 dias de greve, 
os banqueiros teriam nos imposto 
alguns retrocessos como o arrocho 
salarial, ou seja, índice de reajuste 

abaixo da in� ação, bem como teriam 
ressuscitado o famigerado abono, que 
não incide sobre salários e verbas, 
e descontado os dias de greve”, 
destacou a presidenta do Sindicato, 
Regiane Portieri.

Diante do cenário político e 
econômico muito controverso os 
bancos quiseram tirar proveito disso 

para impor perdas. A resistência 
da categoria foi fundamental para 
impedir os retrocessos e manter as 
conquistas tão arduamente adquiridas 
nos últimos anos.



DISPENSAS POR JUSTA CAUSA 
CRESCEM E ASSUSTAM OS BANCÁRIOS

mais informação 
para a categoria
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As dispensas por justa 
causa têm se tornado mais 
frequentes no Banco Itaú nos 
últimos meses como uma 

medida punitiva aos seus empregados, 
por isso, o Sindicato de Londrina 
alerta os bancários e as bancárias 
do Itaú a lerem tudo o que consta em 
seu contrato de trabalho e no Código 
de Ética, bem como que usem com 
responsabil idade 
as ferramentas do 
banco, evitando a 
possibilidade deste 
tipo de dispensa.

Esse tema foi 
inclusive objeto 
de reunião com 
o banco no dia 
23/09, quando o 
movimento sindical 
cobrou do Itaú que parasse de utilizar 
essa modalidade de dispensa de 
forma generalizada. 

A dispensa por “justa causa” 
se dá por todo ato faltoso, que 
faz desaparecer a con� ança e a 
boa-fé existentes entre as partes, 

tornando impossível ou muito 
difícil o prosseguimento da relação 
empregatícia. Pode-se de� nir como 
atos faltosos que levem à rescisão do 
contrato às obrigações contratuais ou 
à conduta pessoal do empregado que 
re� ita na relação contratual. 

“Muitas vezes, na ânsia de 
cumprirem suas metas, os bancários 
tomam medida que não esdtão de 

acordo com o contrato 
de trabalho ou o 
Código de Ética, por 
isso, a orientação para 
que � quem atentos à 
eles”, destaca César 
Caldana, secretário de 
Assuntos Jurídicos do 
Sindicato. 

Para a assessora 
jurídica do Sindicato, 

Luara Soares Scalassara, a despedida 
por justa causa constitui a pena 
mais grave que pode ser aplicada 
ao empregado. “Os seus efeitos 
extrapolam o âmbito da relação 
empregatícia para repercutir na 
vida familiar e social do trabalhador, 

Hoje, você bancário, consegue 

a informação que quiser pelas 

mais diversas fontes. Nós também 

estamos procurando, com esta 

2º edição do #PEDREIRA, com 

a nossa página no Facebook (@

pedreiralondrina) e com os demais 

mecanismos do Sindicato, oferecer 

a você um canal de comunicação 

diferenciado, de trabalhador 

para trabalhador, que traga aqui 

a realidade do seu dia a dia e os 

problemas que enfrenta no seu local 

de trabalho.

O Itaú hoje é um banco que 

desponta no mercado � nanceiro, 

tanto em tamanho como em 

lucratividade. No entanto, a 

relação com seus empregados 

é contundente. Somente com 

organização e mobilização 

manteremos as conquistas já obtidas 

até hoje, assim como resistiremos às 

constantes mudanças que trazem 

prejuízo aos trabalhadores!

o que diz a lei
O art. 482 da CLT (Consolidação 

das Leis Trabalhistas) prevê 12 
motivos para a constituição de justa 
causa. Leia os principais tópicos:

a) Ato de improbidade: caracte-
rizado como toda ação ou omissão 
que revela desonestidade, abuso de 
con� ança, fraude ou má-fé, visando 
a uma vantagem para si ou para ou-
trem.Ex.: furto, adulteração de docu-
mentos, movimentação irregular de 

contas de clientes, 
fraude no ponto 
eletrônico, apro-
priação indébita, 
falsi� cação de as-
sinatura, acréscimo 

de produtos não solicitados pelos 
clientes etc.

Aqui citamos apenas o tema 
principal das alíneas do art. 482 da 
CLT. Para ler os detalhes, acesse a 
página do #Pedreira no Facebook: 
@PedreiraLondrina

b) Incontinência de conduta ou 

#fi quedeolho

#falecomosindicato 

#participedaluta

#mobilizacaofeitaparavocê
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podendo vir a estigmatizá-lo 
injustamente, bem como afasta o 
direito do empregado de receber 
diversas parcelas rescisórias, além 

de impedir o acesso ao FGTS e ao 
seguro-desemprego”, esclarece. 

A advogada salienta que “sendo 
a justa causa a mais dura penalidade 

aplicada ao trabalhador, a sua 
comprovação em juízo exige prova 
absolutamente robusta e indubitável 
do fato alegado como determinante 
da despedida. 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 risco de restar caracterizado 
o chamado perdão tácito ou nulidade”.

Caso a justa causa seja falsa ou 
desproporcional, é possível o ingresso 
de ação trabalhista pleiteando a rever-
são da modalidade da dispensa cumu-
lada com pedido de indenização por 
danos morais. Portanto, a orientação é 
não assinar nenhum tipo de documen-
to a pedido da inspetoria do banco 
sem antes consultar o Sindicato.

Importante: as 
pressões excessivas 
por resultados 
caracterizam assédio 
moral e devem 
ser denunciadas 
ao Sindicato! Para 
atingir uma meta, não 
vale o risco de ser 
dispensado por justa 
causa!

Serviço: a assessoria 
jurídica do Sindicato 
realiza plantões diários 
na sede da entidade, 
de segunda a sexta, no 
período da manhã. Para 
agendar atendimento, 
basta ligar no telefone: 
(43) 3372-8787.

#fi quepordentro

mau procedimento; 
c)Negociação habitual por conta 

própria ou alheia sem permissão do 
empregador;

d) Condenação criminal do 
empregado; 

e) Desídia no desempenho das 
respectivas funções;

f) Embriaguez habitual ou em 
serviço;

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;
i) Abandono de emprego;
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 legíti-
ma defesa, própria ou de outrem;

l) Prática constante de jogos 
de azar;

O parágrafo único do art. 482 da 
CLT dispõe que constitui igualmente 
justa causa a prática, devidamente 
comprovada em inquérito administra-
tivo, de atos atentatórios à segurança 
nacional.

Leia comentários 
sobre o artigo 
482 no Facebook 
#PedreiraLondrina
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o fim do 
emprego? 

aprovada a pcr para 2015 e 2016

#agênciasdigitais   

A nova estratégia do Itaú Unibanco 
mais uma vez tem levado os bancários 
a temerem por seus empregos. 
Desta vez a criação das agências 
digitais, centralizadas nas capitais, 
como São Paulo, com atendimento 
feito por telefone e em horários mais 
estendidos. A medida pode levar à 
demissão de 30 mil funcionários em 
10 anos e o fechamento de 50% das 
agências de tijolos. 

Em Londrina, muitas contas 
Personnalité e Uniclass já foram 
migradas e sem qualquer comunicado 
aos seus clientes e aos bancários 
responsáveis por elas.

A Comissão de Organização 
dos Empregados abordou os 
representantes do Itaú na mesa de 
negociação, mas eles � ngiram que 
não era com eles, alegando “mal 
entendido” e negaram o fechamento 

de agências e a eliminação de postos 
de trabalho.

“Com a criação das agências 
virtuais as melhores contas migram 
para elas, tornando mais difícil com 
isso o cumprimento das metas nas 
agências tradicionais. Estas também 
acabam tendo reduzida a demanda 
de clientes, colocando em risco os 

empregos”, explica Kelly Menegon, 
secretária de Saúde do Sindicato.

“Mesmo sendo um projeto do 
banco de médio a longo prazo, 
precisamos nos mobilizar desde já em 
defesa do emprego, acompanhando 
as movimentações do Itaú e estando 
prontos para essa luta”, complementa 
Kelly. 

Os bancários do Itaú aprovaram, 
em assembléia realizada no dia 26/10, 
a proposta de PCR (Participação 
Complementar nos Resultados) apre-
sentada pelo Itaú no dia 23/10.

O valor deste ano foi reajustado 
pelo índice do INPC (9,88%). Se o 
retorno sobre o patrimônio (ROE) do 
banco for até 23%, o valor devido será 
de R$ 2.285,00; se for maior do que 
23%, o valor será de R$ 2.395,00.

Em 2016 o valor da PCR será rea-
justado com o índice conquistado na 
Campanha Salarial.

Pagamento
Relativamente ao exercício de 

2015, o Itaú deve antecipar o valor de 
R$ 2.285,00, a título de pagamento da 
PCR, na data do pagamento da ante-
cipação da PLR Bancários.

A PCR é uma conquista histórica 
dos funcionários do Itaú e teve sua 
origem no ano de 2003, com o Progra-
ma de Redução de Despesas – PRD 
(conhecido na época como programa 
“Quanto custa?”). 

A PCR não é baseada em metas 
individuais, ela é apurada com base 
no ROE (Retorno sobre o Patrimônio) 

Médio recorrente anualizado.
Além disso, ela é distribuída de 

forma linear a todos os funcionários 
e não é descontada da PLR e nem 
dos programas próprios do banco. Ou 
seja, todos recebem!

Auxílio-educação
O movimento sindical tam-

bém negociou o auxílio edu-
cação no Itaú: continuarão 

sendo 5.500 bolsas, das quais 5 mil 
destinadas a bancários e 500 para tra-
balhadores não bancários da holding. 

Em 2016 o valor será reajustado 
em 14,1%, atingindo o valor de R$ 
365,00. Já em 2017, ela passa a valer 
R$ 390,00, o que representa um rea-
juste de 7%.

O critério é garantir a prioridade na 
concessão das bolsas para a primeira 
graduação. Em sobrando bolsas, elas 
poderão ser utilizadas para segunda 
graduação e pós.

ROE Médio Anual 
Recorrente Até 23% Maior que 23%

2015 R$ 2.285,00 R$ 2.395,00

2016
Valores da tabela serão corrigidos pelo mesmo percentual estabe-
lecido na cláusula de reajuste salarial da Convenção Coletiva da 
categoria bancária referente ao período 2016/2017.

#bancariosdoitausemprenaluta


