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Está fazendo 20 anos que os bancários assinaram 
pela primeira vez, em 1992, a Convenção Coletiva 
de Trabalho, que garantiu à categoria os mesmos 
salários e os mesmos direitos em todo o território 

nacional. Primeiro, nos bancos privados. E a partir de 2004 
também nos bancos públicos federais.

Essa é uma conquista histórica e única no Brasil, fruto da 
ousadia, da coragem dos bancários para a luta, da sua 
capacidade de organização e da busca permanente da 
unidade nacional – e que é hoje objeto de desejo das 
demais categorias de trabalhadores. 

Foi com essa soma de fatores que os bancários alcançaram 
todas as suas conquistas, que passam pelos aumentos reais 
de salários e pela valorização ainda maior dos pisos nos 
últimos oito anos ininterruptos, pela majoração contínua 
da PLR, pelos avanços no combate ao assédio moral, na 
segurança bancária, na igualdade de oportunidades e pela 
geração de novos empregos nos bancos públicos.

A Convenção Coletiva é uma construção de muitas e muitas 
gerações de bancários, que remonta ao início do século 
20, quando a categoria conquistou a jornada de 6 horas 
diárias de trabalho.

É importante reconhecer esse passado de lutas para pensar 
nos desafios do futuro. E é somente com a unidade nacional 
e com as mobilizações que avançaremos para enfrentar os 
sérios problemas do emprego e da rotatividade, do assédio 
moral e das metas abusivas, da insegurança, das discri-
minações e da busca permanente por uma remuneração 
decente, que passa pela valorização dos pisos salariais, e 
por uma aposentadoria digna. 

Também é nosso desafio dialogar com a sociedade bra-
sileira sobre a necessidade de buscarmos outro sistema 
financeiro, que forneça mais crédito e a um custo mais 
baixo para alavancar o desenvolvimento econômico e 
social do país.

E lutar junto com os demais trabalhadores para que o Bra-
sil, hoje a sexta maior economia, deixe de ser um dos 12 
países com a maior concentração de renda do planeta. Só 
com mais emprego e melhor remuneração para os traba-
lhadores construiremos um país mais justo, democrático 
e solidário, com as pessoas em primeiro lugar.

Carlos Cordeiro
Presidente da Contraf-CUT

Os bancários
fazem história
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Uma conquista histórica

Oano de 1992 foi agitado. 
Logo em fevereiro é criada 
a União Europeia. Explo-
de a guerra na Bóznia-
-Herzegovina, que deixaria 

250 mil mortos. Boris Yeltsin assume a 

presidência da Rússia, um ano após o 
esfacelamento da União Soviética e o 
fim da Guerra Fria. O Rio de Janeiro se-
dia a Eco-92, o primeiro grande evento 
mundial para discutir a proteção do 
meio ambiente. Centenas de milhares de 

Executiva dos Bancários 
assina a primeira Convenção 

Coletiva Nacional, em 1992
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caras-pintadas saem às ruas exigindo a 
renúncia do presidente Fernando Collor, 
que finalmente sofre impeachment do 
Congresso em setembro, sob acusação 
de corrupção.

Está no início a reestruturação pro-
dutiva do sistema financeiro nacional, 
um dos pilares do ideário neoliberal que 
começa a se tornar hegemônico no Brasil. 
A categoria, que era quase um milhão 
de bancários três anos antes, tem agora 
650 mil trabalhadores. A inflação atingirá 
em dezembro a inacreditável marca de 
1.149%, medida pelo INPC.

Em março, 415 delegados represen-
tando 57 sindicatos e cinco federações 
criam a Confederação Nacional dos 
Bancários (CNB-CUT). Diante da explosão 
inflacionária, os bancários fazem uma 
campanha emergencial em abril.  

A seleção brasileira masculina de vôlei 
conquista, nas Olimpíadas de Barcelona, 
a primeira medalha de ouro olímpica de 

um esporte coletivo nacional. 
E antes que o ano termine com Collor 

deixando a presidência da República, o 
Flamengo campeão brasileiro e o São 
Paulo chegando ao seu primeiro título 
mundial interclubes, os bancários con-
quistam uma das vitórias mais signifi-
cativas de sua história: assinam com a 
Fenaban, pela primeira vez, a Convenção 
Coletiva Nacional de Trabalho, que passa 
a garantir a toda a categoria, em todo o 
território nacional, os mesmos salários e 
os mesmos direitos. 

É uma conquista histórica dos bancá-
rios após quase um século de lutas. E que 
estabelece um novo paradigma para toda 
a classe trabalhadora brasileira.  

Mais de 500 mil 
pessoas no Vale 
do Anhangabaú, 
SP, pedem o 
impeachment de 
Collor, em 92
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Os bancários lançaram 
em abril de 1992 uma 
campanha nacional de 
emergência por causa da 
alta velocidade das per-

das salariais provocadas pela explosão 
infl acionária, que naquele ano chegaria 
a 1.149%. A minuta mínima unifi cada 
apresentada à Fenaban pela então 
Executiva Nacional dos Bancários rei-
vindicava, entre outras coisas, reajuste 
mensal de salário com base no ICV do 
Dieese, reposição das perdas e aumento 
real de 26% a título de aumento da pro-
dutividade. Também incluía importantes 
bandeiras para preservar o emprego, 
entre elas a ampliação do horário de 
atendimento ao público das 9h às 17h, 
com dois turnos de trabalho. 

E mais uma vez foi apresentada na 
mesa da Fenaban a antiga reivindicação 
do contrato coletivo nacional de trabalho. 

Na campanha do ano anterior, os 

A CCT é fruto da unidade 
nacional dos bancários

bancários haviam dado um passo im-
portante nessa direção. Após uma greve 
vitoriosa de três dias, além de reposição 
de perdas salariais, de produtividade 
e de formação de uma Comissão de 
Segurança Bancária, os trabalhadores 
conquistaram as reivindicações histó-
ricas de unifi cação nacional dos pisos 
salariais e de não utilização da Justiça 
do Trabalho no confronto entre patrões 
e empregados nos bancos privados. 

Mas o abandono do instrumento da 
justiça trabalhista não foi aceito pelos 
bancos federais, onde o TST interferiu 
mais uma vez nas negociações contra os 
trabalhadores, naquele ano, aplicando 
multas pela greve e suspendendo con-
quistas sociais.

Na campanha de 1992, os bancários 
conquistaram avanços importantes, 
como aumento real de 5%, recompo-
sição bimestral de parte da inflação 
(quebrando a política salarial da época), 
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ampliação do auxílio-creche de 72 para 
83 meses, unificação do auxílio-alimen-
tação, comissão para a segurança bancá-
ria e constituição de comissão paritária 
para elaborar uma política global de 
combate à Aids.

Mas a mais importante conquista 
foi a Convenção Coletiva Nacional de 
Trabalho, assinada pela CNB-CUT, por 
sete federações e 120 sindicatos, que re-
presentavam mais de 85% da categoria. 
A partir de então, os bancários passam a 
ter um instrumento legal, resultado de 
décadas de luta, que garante os mesmos 

direitos a todos os trabalhadores da cate-
goria em todo o país. 

“Assinar a convenção coletiva em 
1992, embora naquele momento só 
para bancos privados e estaduais, foi 
de extrema importância para nossa luta 
e sobretudo para nossa unidade. Se 
antigamente havia os acordos coletivos 
por Estado, no momento em que conse-
guimos unificar a categoria numa única 
convenção, isso deu um fôlego para 
as conquistas futuras que nós tivemos 
nesses últimos períodos”, avalia Carlos 
Cordeiro, presidente da Contraf-CUT.

Ja
ilt

on
 G

ar
ci

a

Abertura da 13ª 
Conferência Nacional 
dos Bancários, em 
2011: a imagem da 
unidade nacional 
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Com unidade, bancários  resistem e 
fortalecem luta por novas conquistas

Com a disparada da 
infl ação, bancários 
vão ao Congresso em 
1993 defender reajuste 
mensal. A reestruturação 
produtiva, privatizações 
e fusões reduzem 
drasticamente a categoria 
na década de 90

A conjuntura, que em 1992 foi 
favorável para a conquista 
da CCT, de aumento real de 
salário e outros avanços, se 
torna desfavorável para os 

trabalhadores com a chegada ao poder 
dos tucanos. O governo Fernando Hen-

rique Cardoso adere ao Consenso de 
Washington e implementa as reformas 
neoliberais que já eram hegemônicas 
na maioria dos países desenvolvidos, e 
que tem entre seus pilares a redução do 
Estado, as privatizações, os ataques aos 
direitos dos trabalhadores e a desregu-
lamentação do sistema fi nanceiro.

A reestruturação produtiva dos bancos, 
facilitada pela introdução de novas tec-
nologias e de novos modelos de gestão, 
as privatizações de bancos estaduais, as 
fusões e aquisições de empresas e as ter-
ceirizações reduziram a categoria bancária 
a menos da metade – de quase um milhão 
de bancários em 1987 para 392 mil em 
1999 (veja no quadro).

O Banco do Brasil e a Caixa passaram 
por um verdadeiro processo de desmon-
te, com demissões em massa nos PDVs e 
congelamentos salariais. O governo FHC 
procurou enfraquecer os bancos federais 
para depois privatizá-los, conforme com-
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promisso que assumiu com o FMI. 
Foi uma década de resistência do 

movimento sindical. Graças à unidade 
nacional, os bancários lutaram contra 
as privatizações e conseguiram preser-
var direitos, tanto em bancos públicos 
como privados, diferentemente do que 
ocorreu com outras categorias. E ainda 
conquistaram avanços, principalmente 
nos bancos privados.

A conjuntura mudou com a derro-

ta do projeto neoliberal em 2002 e a 
chegada ao poder do ex-líder sindical 
Luiz Inácio Lula da Silva. No ano se-
guinte, a campanha nacional unificou 
os bancários de instituições públicas 
e privadas, consolidando a unidade 
nacional da categoria que permitiu, a 
partir de 2004, com grandes mobiliza-
ções e greves, a conquista de aumentos 
reais de salários todos os anos e outros 
importantes avanços.

* Estimativas. Fonte: MTE/RAIS. Elaboração: Dieese - Rede Bancários. 

Evolução do emprego bancário
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1992

Os avanços
dos últimos 20 anos

Conquista da
Cesta-alimentação.

Assinatura da primeira Convenção Coletiva de Trabalho, 
válida para todo o país. Na foto, a Executiva Nacional entrega 
a minuta mínima unificada à Fenaban.

1994
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Bancários são a primeira categoria a conquistar a Participação nos Lucros e Resultados (PLR). 
Veja no quadro abaixo como, com muita luta, desde então os bancários melhoraram a PLR.1995

Ano

1995

1996

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Evolução da PLR

Parcela 
Proporcional

ao salário

72%

60%

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

80%

80%

90%

90%

90%

90%

Parcela Fixa

R$ 200,00

R$ 270,00

R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 400,00
R$ 450,00
R$ 500,00
R$ 550,00
R$ 650,00
R$ 705,00
R$ 800,00

R$ 828,00

R$ 878,00

R$ 966,00

R$ 1.024,00

R$ 1.100,80

R$ 1.400,00

Teto individual
da regra básica

-
2 salários do 
empregado
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.250,00
R$ 3.500,00
R$ 3.800,00
R$ 4.100,00
R$ 4.617,00
R$ 5.010,00
R$ 5.310,00

R$ 5.496,00

R$ 5.826,00

R$ 6.301,00

R$ 6.680,00

R$ 7.181,00

R$ 7.827,29

Majoração da Regra Básica: ocorre 
quando o montante a ser distribuído 
pela regra básica não atinge 5% do 

lucro lïquido do exercício

-

-

Valor individual referente à 
regra básica majorado até que o 
montante da mesma atinja 5% 

do lucro líquido, ou até que o 
valor individual da regra básica 
iguale 2 salários do empregado, 

o que ocorrer primeiro

Valor individual referente à 
regra básica majorado até 

que o montante da mesma 
atinja 5% do lucro líquido, 

ou até que o valor individual 
da regra básica iguale 2,2 
salários do empregado, o 

que ocorrer primeiro

Teto individual da 
regra básica, em

caso de majoração
da mesma

-

-

R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$ 7.000,00
R$ 7.600,00
R$ 8.200,00
R$ 9.234,00

R$ 10.020,00
R$ 10.620,00

R$ 10.992,00

R$ 11.652,00

R$ 13.862,00

R$ 14.696,00

R$ 15.798,20

R$ 17.220,04

Parcela Adicional

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Distribuição linear de 8% da variação em 
valor absoluto do crescimento do lucro líquido 
no ano, com limite individual de R$ 1.500,00

Distribuição linear de 8% da variação em 
valor absoluto do crescimento do lucro líquido 
no ano, com limite individual de R$ 1.800,00

Distribuição linear de 8% da variação em 
valor absoluto do crescimento do lucro líquido 
no ano, com limite individual de R$ 1.980,00

Distribuição linear de 2% do lucro líquido 
banco, com limite individual de R$ 2.100,00

Distribuição linear de 2% do lucro líquido 
banco, com limite individual de R$ 2.400,00

Distribuição linear de 2% do lucro líquido 
banco, com limite individual de R$ 2.800,00

Regra básica
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Complementação salarial 
para afastados por doença 
ou acidentes e conquista 
da verba de requalificação 
profissional na demissão. 
Criada a comissão 
permanente de saúde.

Implantação do Programa 
de Prevenção, Tratamento 
e Readaptação de LER/
DORT. Na foto, CNB-
CUT faz conferência 
internacional e estreita 
relações com o movimento 
sindical mundial

1997

1998

Paralisação 
no BB na 
campanha 
de 1997

São Paulo

Rio de Janeiro
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2000 Inclusão na CCT da cláusula sobre 
Igualdade de Oportunidades.

Primeira campanha salarial 
unifi cada. Com greve, bancários 
dos bancos públicos conquistam a 
mesma PLR dos bancos privados.

2003

Cuiabá
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2004 Conquista, com greve, de 
aumento real acima da 
inflação, o que se repetiria 
nos quatro anos seguintes.

2005 Após greve vitoriosa, 
BB assina pela 
primeira vez a 
CCT da categoria. 
Empregados da 
Caixa conquistam 
equiparação do 
valor da cesta-
alimentação da CCT.

G
er

ar
do

 L
az

ar
i

São Paulo

Salvador

Brasília
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2006 Conquista do valor adicional de PLR. 
- Pela primeira vez, a Caixa assina a Convenção Coletiva de Trabalho. 
- Implantação de grupo de trabalho para debater assédio moral na Fenaban.

Belo Horizonte São Paulo

Recife Brasília
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2007 Conquista da 13ª 

cesta-alimentação. 

Brasília

Curitiba
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2009 n Licença-maternidade de 180 dias. 
n Mudança no modelo de cálculo e melhorias da PLR adicional.
n Inclusão dos parceiros de mesmo sexo nos Planos de Saúde.  
n Avanços na igualdade de oportunidades. 
n 15 mil contratações no BB e na Caixa. 
n Programa de reabilitação profissional. 

Belo Horizonte Fortaleza

LondrinaBelém
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Campinas

2010
Inclusão de uma cláusula com mecanismo 
de combate ao assédio moral.

Recife

Vitória

Florianópolis
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2011
n Fim de divulgação 

de rankings 
individuais de 
produtividade. 

n Ampliação do aviso 
prévio proporcional. 

n Cinco mil novas 
contratações na 
Caixa. 

n Proibição do 
transporte de 
numerário por 
bancários. 

n Avanço na 
igualdade de 
oportunidades. 

n Vitória política 
sobre a “ameaça 
da inflação” com o 
aumento real de 
salário.

Porto Alegre João Pessoa

São Paulo
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Oito anos de aumento real
e de valorização dos pisos

Entre os avanços importantes da 
campanha nacional de 2011, 
alcançados com a maior greve 
da categoria em duas décadas, 
também merecem destaque o 

aumento real do salário pelo oitavo ano 
consecutivo e a valorização ainda maior 
do piso da categoria. Antes da CCT, os 

ICV 
Dieese

INPC 
IBGE

Reajuste 
salarial

31,7% de 
aumento real

13,9% de 
aumento real

Recomposição de salários
Acumulado de 2004/2011

ICV INPC Reajuste 

52,0% 51,3%

72,4%

Fo
nt

e:
 D
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e 
Su
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 C
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tra

f-C
U

T

Piso

99,2%

pisos eram regionais e diferenciados.
Os bancários tiveram reajuste de 9%, 

(1,5% além da inflação), acumulando 
13,9% de ganhos reais desde 2004. O piso 
salarial foi reajustado em 12% (4,3% de 
aumento real), que representa 31,7% de 
majoração acima da infl ação nos últimos 
oito anos (veja no quadro).

Brasília
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Convenção 
Coletiva 
fortalece 
unidade 
nacional

A campanha nacional de 
2011 foi uma das mais 
vitoriosas dos últimos 
anos. Os bancários en-
frentaram um cenário 

extremamente difícil criado pelos 
bancos, pela mídia e pelo governo, 
segundo o qual aumento de salá-
rio naquele momento representa-
ria um sério risco para a escalada 
infl acionária.

A Convenção Coletiva dos Ban-
cários de 2011/2012 foi assinada 

em novembro do ano passado 
após greve nacional de 21 dias 
que parou metade das agências 
do país e foi a maior paralisação 
da categoria nos últimos 20 anos.

Graças à mobilização, os ban-
cários conquistaram aumento real 
pelo oitavo ano consecutivo, forta-
lecendo mais a estratégia de unida-
de nacional, que tem se mostrado 
vitoriosa desde a década de 1980. 
Veja a íntegra da CCT e o acordo 
da PLR em www.contrafcut.org.br.

O que é a CCT
A Convenção Coletiva de 

Trabalho (CCT) é o conjunto de 
cláusulas que regulamentam a 
relação de trabalho quando a 
negociação e a celebração do 
acordo se dá entre sindicatos de 
uma categoria econômica e pro-
fi ssional. No caso dos bancários, 
por se tratar de convenção de 
âmbito nacional assinada entre 
a Fenaban e a Contraf-CUT e 
demais sindicatos da categoria, 
tem aplicação para todos os 
bancários, não havendo qual-

quer diferenciação por banco 
ou região geográfi ca.

 O conceito de Convenção Co-
letiva é mais amplo que o Acordo 
Coletivo, quando a negociação 
e assinatura do acordo se dão 
entre uma determinada empresa 
e os sindicatos representantes da 
categoria profi ssional.

Minuta ou Pauta de Reivin-
dicações é o documento que 
contém as reivindicações dos 
trabalhadores apresentadas às 
empresas. 



SALÁRIOS

CLÁUSULA 1ª - 
REAJUSTE SALARIAL
n Reajuste de 9% 

garantindo aumento 
real pelo oitavo ano 
consecutivo.

CLÁUSULA 2ª - 
SALÁRIO DE INGRESSO
n Portaria, contínuos e 

serventes: R$ 891
n Pessoal de escritório: 

R$1.277
n Caixas: R$ 1.277

CLÁUSULA 3ª - 
SALÁRIO APÓS 90 
DIAS DA ADMISSÃO
n Portaria, contínuos e 

serventes: R$ 976
n Pessoal de escritório: 

R$1.400
n Caixas (incluindo 

gratificação e outras 
verbas de caixa): R$ 
1.900,36

CLÁUSULA 4ª - 
ADIANTAMENTO
DE 13º SALÁRIO
n Pagamento da 

metade do salário do 
mês até 30 de maio

CLÁUSULA 5ª 
- SALÁRIO DO 
SUBSTITUTO

ADICIONAIS 
SALARIAIS

CLÁUSULA 6ª - 
ADICIONAL POR 
TEMPO DE SERVIÇO
n Anuênio de R$ 19,43 

aos admitidos até 
22.11.2000 que 
não optaram por 
indenização

CLÁUSULA 7ª - OPÇÃO 
POR INDENIZAÇÃO 
DO ADICIONAL POR 
TEMPO DE SERVIÇO

CLÁUSULA 8ª - 
ADICIONAL DE
HORAS EXTRAS
n Pagamento de 50% 

sobre o somatório 
de todas as verbas 
salariais fixas 

CLÁUSULA 9ª - 
ADICIONAL NOTURNO
n Acréscimo de 35% 

sobre jornada entre 
22h e 6h

CLÁUSULA 10ª - 
INSALUBRIDADE / 
PERICULOSIDADE 
n Pagamento de 

adicional, quando 
houver laudo 
pericial, em 
postos de serviços 
localizados em 
empresas

GRATIFICAÇÕES

CLÁUSULA 11ª - 
GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO
n Pagamento de 

55%, exceto no Rio 
Grande do Sul, cujo 
percentual é de 50%

CLÁUSULA 12ª - 
GRATIFICAÇÃO
DE CAIXA
n Valor de R$ 339,72 

para função de caixa 
e tesoureiro

CLÁUSULA 13ª - 
GRATIFICAÇÃO DE 
COMPENSADOR DE 
CHEQUES
n Valor de R$ 110,70 

para compensadores 
credenciados 

pela Câmara de 
Compensação do BB

AUXÍLIOS

CLÁUSULA 14ª - 
AUXÍLIO REFEIÇÃO
n Valor de R$ 19,78 

por dia de trabalho, 
à razão de 22 dias 
fixos por mês, 
inclusive nas férias

CLÁUSULA 15ª - 
AUXÍLIO CESTA 
ALIMENTAÇÃO 
n Valor de R$ 339,08 

e extensivo por 180 
dias aos afastados 
por acidente de 
trabalho ou doença

CLÁUSULA 16ª - 
DÉCIMA TERCEIRA 
CESTA ALIMENTAÇÃO
n Valor de R$ 339,08 até 

o dia 30 de novembro

CLÁUSULA 17ª - 
AUXÍLIO CRECHE / 
AUXÍLIO BABÁ
n Reembolso mensal 

de até R$ 284,85 por 
filho até a idade de 
71 meses

CLÁUSULA 18ª - 
AUXÍLIO FILHOS 
EXCEPCIONAIS OU 
DEFICIENTES FÍSICOS
n Reembolsos 

idênticos ao auxílio 
creche / auxílio babá

CLÁUSULA 19ª - 
AUXÍLIO FUNERAL
n Valor de R$ 653,57 

pelo falecimento 
de cônjuge e filhos 
menores de 18 
anos, bem como 
aos dependentes do 
empregado que vier 
a falecer

CLÁUSULA 20ª 
- AJUDA PARA 
DESLOCAMENTO 
NOTURNO
n Ressarcimento de R$ 

68,22 para despesas 
com transporte 
para credenciados 
na Câmara de 
Compensação do BB 

CLÁUSULA 21ª - 
VALE-TRANSPORTE
n Pagamento de 

valor que exceder 
a 4% do salário 

Conheça as cláusulas da CCT 2011/2012
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básico com gastos 
de deslocamento, 
conforme a Lei 7418, 
de 16.12.85

ABONO DE 
FALTAS AO 
SERVIÇO

CLÁUSULA 22ª - 
ABONO DE FALTA
DO ESTUDANTE
n Abono em dias de 

vestibular e prova 
escolar obrigatória 
em dia e horário 
incompatíveis com o 
serviço no banco 

CLÁUSULA 23ª - 
AUSÊNCIAS LEGAIS
n Ampliação de 

ausências previstas 
no artigo 473 da 
CLT, como nos casos 
de falecimento 
de familiares, 

casamento 
e internação 
hospitalar de 
familiares

CLÁUSULA 24ª 
- AMPLIAÇÃO  
DA LICENÇA-
MATERNIDADE

n Extensão por mais 
60 dias, desde que 
solicitado por escrito 
em até 30 dias após 
o parto

PROTEÇÃO AO 
EMPREGO

CLÁUSULA 25ª - 
ESTABILIDADES 
PROVISÓRIAS DE 
EMPREGO
n Aumenta prazos 

de estabilidade, 
como nos casos 
da gestante, 

paternidade, pré-
aposentadoria e 
acidente de trabalho

CLÁUSULA 26ª - OPÇÃO 
PELO FGTS, COM EFEITO 
RETROATIVO

BENEFÍCIOS

CLÁUSULA 27ª - 
COMPLEMENTAÇÃO 
DE AUXÍLIO-DOENÇA 
PREVIDENCIÁRIO e 
AUXÍLIO-DOENÇA 
ACIDENTÁRIO
n Pagamento 

da diferença 
entre salário do 
empregado e 
benefício recebido 
do INSS por até 24 
meses

CLÁUSULA 28ª - 
SEGURO DE VIDA
EM GRUPO

CONDIÇÕES
DE TRABALHO

CLÁUSULA 29ª 
- INDENIZAÇÃO 
POR MORTE OU 
INCAPACIDADE 
DECORRENTE DE 
ASSALTO
n Indenização de 

R$ 97.461,03 ao 
empregado ou 
dependentes em 
caso de morte 
ou incapacidade 
permanente 
decorrente de 
assalto ou ataque

  
CLÁUSULA 30ª - 
TRANSPORTE DE 
NUMERÁRIO
n Cumprimento da 

Lei nº 7.102/83 que 
coíbe a utilização 
de bancários para 
transporte de 
valores.

CLÁUSULA 31ª 
- SEGURANÇA 
BANCÁRIA – 
PROCEDIMENTOS 
ESPECIAIS
n Garantia de 

atendimento médico 
ou psicológico às 
vítimas de assaltos, 
comunicação à 

Cipa, emissão de 
BO, realocação 
de empregado 
sequestrado e 
discussão dos 
dados estatísticos 
semestrais sobre 
assaltos e ataques 

CLÁUSULA 32ª 
- MULTA POR 
IRREGULARIDADE NA 
COMPENSAÇÃO
n Proibição de 

desconto do 
empregado das 
multas e taxas 
de devolução de 
cheques

CLÁUSULA 33ª – 
UNIFORME
n Fornecimento 

gratuito quando 
exigido pelo banco

CLÁUSULA 34ª 
- DIGITADORES - 
INTERVALO PARA 
DESCANSO
n Pausa de 10 

minutos a cada 50 
minutos de trabalho 
consecutivo, sem 
dedução na jornada

CLÁUSULA 35ª - 
MONITORAMENTO
DE RESULTADOS

Rio de Janeiro
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n  Proibição aos 
bancos de fazer 
exposição pública 
do ranking 
individual dos 
empregados 

LIBERDADE 
SINDICAL

CLÁUSULA 36ª- 
FREQUÊNCIA LIVRE DO 
DIRIGENTE SINDICAL
n Liberação 

remunerada de 
dirigentes de 
acordo com as 
regras estabelecidas 
nas convenções 
coletivas aditivas 
dos estados

CLÁUSULA 37ª - 
QUADRO DE AVISOS
n Afixação pelas 

entidades sindicais 
de comunicados 
de interesse da 
categoria, sem 
cunho político 
partidário

CLÁUSULA 38ª – 
SINDICALIZAÇÃO
n Possibilidade 

de realização de 
campanha de 
sindicalização no 
local de trabalho

SAÚDE DO 
TRABALHADOR

CLÁUSULA 39ª - CIPA 
- COMISSÃO INTERNA 
DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES
n Encaminhamento ao 

sindicato de cópia 
do ato convocatório 
de eleição da Cipa, 
na mesma data da 
sua divulgação aos 
empregados.

CLÁUSULA 40ª - 
EXAMES MÉDICOS 
ESPECÍFICOS
n Possibilidade ao 

empregado de 
solicitar exames 
específicos, que 
serão realizados a 
critério de médico 
indicado pelo banco, 
com resultados 
fornecidos ao 
solicitante

CLÁUSULA 41ª - 
POLÍTICA SOBRE AIDS 
n Manutenção e 

continuidade da 
comissão paritária e 
proibição ao banco 
da exigência de 
exames médicos 
para diagnóstico do 
vírus da doença

CLÁUSULA 42ª - 
ASSISTÊNCIA MÉDICA 
E HOSPITALAR 
- EMPREGADO 
DESPEDIDO
n Utilização dos 

convênios no 
prazo de até 270 
dias, conforme o 
tempo de vínculo 
empregatício com o 
banco,  mantidas as 
condições do plano 
de saúde

                                  
CLÁUSULA 43ª - 
PROGRAMA DE 
REABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL
n Possibilidade de 

instituição desse 
programa nos 
bancos para a 
manutenção ou 
reinserção do 
empregado no 
trabalho, após 
o diagnóstico 
de patologia, de 
origem ocupacional 
ou não, que tenha 
comprometido 
sua capacidade 
laborativa

CLÁUSULA 44ª 
- ACIDENTES DE 
TRABALHO
n Remessa mensal 

aos sindicatos das 
Comunicações 
de Acidentes de 
Trabalho (CATs).

CLÁUSULA 45ª - 
COMISSÃO BIPARTITE 
DE SEGURANÇA 
BANCÁRIA
n Manutenção e 

continuidade 
dos trabalhos 
dessa comissão, 
constituída em 
1991, com reuniões 
trimestrais

DIVERSIDADE

CLÁUSULA 46ª - 
IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES 
n Manutenção da 

Comissão Bipartite, 
com reuniões 
trimestrais, que 
desenvolverá 
propostas de 
orientação para 
combater posturas 
discriminatórias 
nos ambientes de 
trabalho

CLÁUSULA 47ª 
- EXTENSÃO DE 
VANTAGENS 
– RELAÇÃO 
HOMOAFETIVA

n Aplicação aos 
cônjuges dos 
empregados nos 
casos em que a 
união decorra 
de relação 
homoafetiva 
comprovada

CESSAÇÃO DO 
CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 
TRABALHO

CLÁUSULA 48ª 
- AVISO PRÉVIO 
PROPORCIONAL
n Ampliação da 

indenização em 
dispensas sem justa 
causa, estendendo 
de 30 a 90 dias 
da remuneração 
mensal conforme 
o tempo efetivo de 
serviço prestado ao 
banco, sem adição 
do aviso prévio

CLÁUSULA 49ª 
- PRAZO PARA 
HOMOLOGAÇÃO 
DE RESCISÃO 
CONTRATUAL
n Homologação 

dentro de dez dias 
contados da data 
da notificação da 
dispensa   
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CLÁUSULA 
50ª - FÉRIAS 
PROPORCIONAIS
n Pagamento de férias 

proporcionais ao 
empregado com 
menos de um ano 
de serviço que pedir 
demissão

CLÁUSULA 51ª - 
CARTA DE DISPENSA
n Comunicação por 

escrito da demissão 
imposta pelo banco

APLICAÇÃO 
E REVISÃO 
CONTRATUAL

CLÁUSULA 52ª  
- MULTA POR 
DESCUMPRIMENTO 

DA CONVENÇÃO 
COLETIVA 
n Multa de R$ 23,58 a 

favor do empregado 
por ação, quando 
da execução da 
decisão judicial que 
tenha reconhecido 
a infração de 
qualquer cláusula, 
independente 
do número de 
empregados 
participantes 

CLÁUSULA 53ª 
- CONDIÇÕES 
ESPECÍFICAS – 
CONVENÇÕES 
ADITIVAS
n Formalização de 

convenções coletivas 
de trabalho aditivas, 

incluindo o desconto 
assistencial em 
favor dos sindicatos, 
deliberados em 
assembleia geral

CLÁUSULA 54ª - 
PROTOCOLO PARA 
PREVENÇÃO DE 
CONFLITOS NO 
AMBIENTE DE 
TRABALHO (ADESÃO 
VOLUNTÁRIA)
n Instituição, por 

adesão espontânea, 
de protocolo a ser 
formalizado por 
parte dos bancos 
e sindicatos, sob 
forma de acordo 
aditivo, criando 
instrumento para 
apuração de 

denúncias como o 
assédio moral

DISPOSIÇÕES 
TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA 55ª - DIAS 
NÃO TRABALHADOS 
(GREVE)
n Não desconto dos 

dias de greve (27 
de setembro a 
17 de outubro) e 
compensação com 
jornada suplementar 
até 15 de dezembro 
de 2011, limitada a 
duas horas diárias, 
de segunda a sexta-
feira, exceto feriados

CLÁUSULA 56ª - 
COMPLEMENTAÇÃO 
DE PAGAMENTO
n Pagamento de 

diferenças de 
salário, tíquetes e 
cesta-alimentação 
retroativas aos 
meses de setembro 
e outubro até o 
crédito da folha de 
novembro de 2011

CLÁUSULA 57ª - 
REQUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL
n Pagamento aos 

empregados 

dispensados sem 
justa causa de 
despesas até R$ 
974,06 para cursos 
de qualificação 
ou requalificação 
profissional

CLÁUSULA 58ª 
- COMISSÕES 
PARITÁRIAS
n Manutenção da 

Comissão Paritária 
de Saúde do 
Trabalhador e da 
Comissão Paritária 
sobre Terceirização, 
com reuniões 
trimestrais

CLÁUSULA 59ª 
- COMISSÕES 
TEMÁTICAS

CLÁUSULA 60ª - 
ABRANGÊNCIA 
TERRITORIAL
n Aplicação da 

convenção 
coletiva no âmbito 
territorial de suas 
representações

CLÁUSULA 61ª – 
VIGÊNCIA
n Duração de um ano, 

de 1º de setembro 
de 2011 a 31 de 
agosto de 2012Assinatura da Convenção Coletiva de 2011/2012
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Wagner Avancini

Greve dos bancários de 
1985:  a reconquista da 
identidade nacional
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Ex-coordenador-técnico da linha 
bancários do Dieese com mes-
trado pela PUC de São Paulo e 
doutorado pela Faculdade de 
Economia e Administração da 

USP, o economista e pesquisador Wilson 
Amorim, especialista em negociações 
coletivas, acredita que a Convenção Na-
cional dos Bancários é a única do gênero 
no Brasil e resultado da necessidade de 
ampliar direitos, da ousadia, da disposi-
ção de luta e da capacidade de pensar 
estrategicamente a unidade nacional, 
o que na prática requer um “exercício 
permanente de tolerância” e um “esforço 
contínuo de convivência entre as diferen-
tes correntes políticas”.

A busca da unidade nacional e da 
convenção coletiva, diz o pesquisador, 
sempre foi uma bandeira de luta dos 
bancários, desde as primeiras mo-
bilizações da categoria no início do 
século passado. Com o ressurgimento 

do movimento sindical ainda em plena 
ditadura militar, “a partir de 1979 os 
bancários empreenderam um esforço 
muito grande em nível nacional para 
unificar a categoria”.

Para Wilson Amorim, a unificação era 

Bancários são a única categoria com 
os mesmos direitos em todo o país

Passeata após 
o Encontro 
Nacional, em 
Campinas, que 
decretou a 
greve de 1985
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necessária para acabar com a fragmen-
tação e a descentralização dos acordos 
coletivos. “O que acontecia então? Os 
sindicatos mais frágeis ou politicamente 
pelegos fechavam acordos com os ban-
cos em bases inferiores àquelas preten-
didas pelos sindicatos mais fortes e isso 
passava a ser parâmetro para as decisões 
da justiça do trabalho, porque invaria-
velmente os banqueiros direcionavam 
a negociação coletiva para a decisão 
dos juízes, a partir desses parâmetros 
rebaixados”, lembra o economista, que 
trabalhou como técnico do Dieese em 
entidades sindicais bancárias de 1987 a 
1995, inclusive na então CNB-CUT entre 
1993 e 1995.

Ele ressalva que, “para consolidar a 
negociação coletiva nacional diante da 
representação patronal foram necessárias 
várias e várias greves, que custaram mui-
to suor, muita demissão de trabalhador, 
muita punição de dirigente sindical”.
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Greve de 1985 consolida a 
identidade nacional

O pesquisador aponta a greve nacio-
nal histórica de 1985 como um divisor 
de águas para a construção da unidade 
nacional dos bancários. “As coisas só 
aconteceram na luta. Foi preciso ter um 
marco importante, uma greve nacional 
de dois dias, que deu à categoria aquela 
identidade nacional que ela estava bus-
cando”, teoriza Wilson Amorim. “Ao ser 
nacional, a greve torna cristalina essa 
identidade, porque prevalece a sensação 
de que ‘somos todos bancários, somos 
todos bancários no Brasil inteiro e somos 
capazes de fazer uma greve que para o 
Brasil inteiro’.”

Wilson Amorim considera a categoria 
bancária uma das mais fortes do país, 
“pela tradição de luta e pelo poder de 
barganha”, e que é a única que possui 
uma convenção nacional válida para 
todas as empresas, públicas e privadas, 
em todo o Brasil. 

“Não consigo ver nenhuma outra 
categoria com empresas com dezenas 
de milhares de trabalhadores operando 
em escala nacional com uma negociação 
coletiva tão bem azeitada como a dos 
bancários. Acho que essa experiência 
não é simples de reproduzir em outras 
categorias”, afirma o economista.

Por isso, ele acredita que os bancá-
rios deixam um exemplo para outras 
categorias de trabalhadores: “ter uni-
dade na estratégia, ter sabedoria para 
produzir política sindical e para fazer 
negociação quase sempre unitária e 
sustentar esse processo com vantagens 
para os trabalhadores”.
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Um século de lutas e conquistas
A CONSTRUÇÃO DA ORGANIzAÇÃO NACIONAL DOS BANCÁRIOS
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“O tempo presente e o tempo passado 
Estão ambos presentes talvez no tempo futuro, 
E o tempo futuro contido no tempo Passado”              (T.S. Eliot)

Os bancários têm presença 
marcante nas lutas sindicais 
e sociais do Brasil há mais de 
um século. Os direitos que eles 
possuem hoje são o resultado da 
luta de muitas e muitas gerações 
de trabalhadores do sistema 
financeiro nacional. Iniciam sua 
organização a partir dos anos 
1920, formando associações. Mas 
é na década de 30 que surgem os 
primeiros sindicatos de conteúdo 
classista, que vão constituir a 
identidade nacional da categoria 
dos trabalhadores em bancos.

1933 – A conquista da jornada de 6 horas 
Nos anos 30, a jornada de trabalho do bancário era das 7h às 19h30 (zonas 

suburbana e rural) e das 7h30 às 18h30 (centro e zona urbana). As principais 
bandeiras de luta eram pela criação de uma caixa de aposentarias e pensões; 
salário mínimo profissional; jornada de seis horas e fiscalização do trabalho. 
Pressionado pela ameaça de greve da categoria, o governo federal fixa a 
jornada de 6 horas diárias, inclusive aos sábados.  

Era comum, nos anos 30, os bancários 
em greve levarem suas reivindicações 

para publicação nos jornais
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1934 – Primeira greve 
nacional dos bancários

Os bancários fazem a primeira greve 
nacional, paralisando quase todas as ca-
pitais do país. Deflagrada dia 6 de julho 
de 1934, a greve durou dois dias e foi 
vitoriosa. Além de uma estabilidade aos 
dois anos de trabalho (que vigorou até 
1943, quando a CLT passou a fixar em 10 
anos para todos os trabalhadores), no dia 
9 de julho o governo criou o Instituto de 
Aposentadorias e Pensões dos Bancários 
(IAPB). Exemplo de administração de pen-
sões, aposentadorias e assistência médica, 
foi extinto em 1966 pela ditadura militar.

Década de 30 – Luta pela 
criação do salário mínimo

Além das campanhas de caráter cor-
porativo, os bancários atuam nas lutas 
pela unidade e participação dos tra-
balhadores nos rumos do país, organi-
zando a Confederação Sindical Unitária 
do Brasil, que foi dirigida pelo bancário 
Spenser Bittencourt. Com todas as difi-
culdades do momento, a Confederação 
lidera a luta pela instituição do salário 
mínimo, negociando com o governo, 
pressionando os políticos, organizando 
atos e paralisações por todo o país.
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1941 – A luta para
manter os bancários
do BB sindicalizados

Em 1939, o governo Getúlio Vargas, 
que implantara o Estado Novo dois anos 
antes, aprova nova lei regulamentando 
os sindicatos com mais restrições à ação 
sindical, entre elas acabando com o direi-
to de sindicalização dos funcionários do 
Banco do Brasil. Os sindicatos vencem a 
disputa e em 1941 no novo estatuto de 
enquadramento é mantido a representa-
ção dos bancários do BB pelos sindicatos.

1946 – Salário profissional e quadro de carreira
Após prolongadas negociações com os banqueiros, mediadas pelo Ministério 
do Trabalho, em 1946 os bancários deflagram em todo o país greve por salário 
profissional e quadro de carreira, reivindicações que vinham da década de 30. 
São 19 dias de paralisação. Os bancários retornam ao trabalho com garantia 
no emprego e pagamento dos dias parados, aumento geral de 300 cruzeiros 
(para a maioria dos bancários de bancos particulares representou até 100% 
de reajuste) e o compromisso do governo de convocar comissão paritária 
para prosseguir os estudos sobre salário profissional e quadro de carreira.





Bancários alistados na 
FEB embarcam para a 
guerra na Europa
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Década de 50 – Construção da entidade nacional
O V Congresso Nacional dos Bancários, reunido em 1953 em São 

Paulo, aprova a constituição da Comissão Permanente Nacional dos Ban-
cários, sob a presidência do Sindicato do Rio de Janeiro. É o embrião da 
entidade nacional, que foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Empresas de Crédito (Contec). O Congresso aprovou também o Dia 
Nacional do Bancário, em 28 de agosto, como homenagem à heróica 
greve de 69 dias dos bancários paulistas, em 1951.

O VII Congresso Nacional dos Bancários, realizado em Belo Horizonte 
em abril de 1958, cria a Confederação Nacional do Trabalhadores em 
Empresas de Crédito (Contec), que passa a dirigir as lutas nacionais da 
categoria. É a primeira confederação organizada por trabalhadores e não 
por decreto governamental. Criadas no congresso anterior da categoria, 
várias federações de bancários já estavam em funcionamento.  
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1961 – Unificação da data-
base e salário profissional

O início da década de 1960 será for-
temente marcado pelo crescimento das 
lutas de massas e por uma consequente 
politização destas lutas. Com inflação 
ascendente e salários comprimidos, os 
trabalhadores entraram em cena dispu-
tando também mudanças no modelo de 
desenvolvimento, que se materializavam 
na luta pelas Reformas de Base.

É nesse contexto que é organizada a 
greve nacional de nove dias dos bancá-
rios, de 18 a 26 de outubro, considerada 
a maior e mais importante paralisação da 
categoria até aquela data. Os bancários 
conquistam a unificação da data-base em 
1° de setembro, o salário profissional, a 
comissão de função, o anuênio, reajuste 
de 40%, o pagamento de um abono a 
partir de janeiro de 1965, pagamento 
integral dos dias parados e nenhuma 
punição aos grevistas. 
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1962 – A conquista do 13º e do fim do trabalho aos sábados
Os bancários participaram em 1962 da criação do Comando Geral dos Trabalhadores 

(CGT), que tem como vice-presidente o bancário Aluisio Palhano. Neste mesmo ano, em 
julho, os bancários participam de nova e vitoriosa greve geral, conquistando o 13° salário. 

Em 21 de agosto, depois de muita pressão dos bancários, um acordo com os ban-
queiros extingue o trabalho aos sábados.
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1964  –  O golpe 
militar massacra o 
movimento sindical

Em 1º de abril, os militares depõem 
o governo João Goulart, impondo o 
fechamento dos sindicatos, prisão, des-
tituição e demissão das principais lide-
ranças em todo o país. Os sindicatos são 
invadidos pelos militares e interventores 
assumem as diretorias.

Para desenvolver sua política de 
combate à inflação via arrocho salarial, 
os militares implantam reajustes salariais 
por decreto. Em dezembro de 1969, a 
ditadura decreta o AI-5, que radicaliza 
as medidas repressivas. Novas prisões, 
cassações e intervenções nos sindicatos.
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O renascimento
do movimento sindical

1979
Oposições de São Paulo e Rio 
de Janeiro vencem eleições 
e junto com o Sindicato de 
Porto Alegre, que estava no 
segundo mandato do campo 
combativo, passam a esti-
mular oposições em outros 
sindicatos de bancários. Os 
bancários decretam greve 
por reajuste de salário, mas 
o movimento fracassa, sob 
violenta repressão policial e 
intervenção do Ministério do 
Trabalho em vários sindicatos.
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1982
Pressão do sindicalismo de luta con-
segue a reunificação da data-base 
dos bancários em 1º de setembro.

1983
Participação importante dos ban-
cários na fundação da CUT, no 
1º Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora (Conclat), realizado 
no pavilhão do antigo estúdio Vera 
Cruz, em São Bernardo do Campo, 
no ABC paulista.

1981
 Trabalhadores da indústria, serviços e 
rurais, vindos de todas as regiões do 
país, participam da primeira Conferên-
cia das Classes Trabalhadoras (Conclat), 
em Praia Grande, São Paulo. Em plena 
ditadura, os trabalhadores ali reunidos, 
independente das diferentes visões 
políticas ou sindicais, definiram como 
central a luta contra a ditadura, pela de-
mocratização do país e pela construção 
de uma central única dos trabalhadores. 
Os bancários participaram ativamente 
e indicaram representantes para a co-
missão pró-CUT, que foi ali eleita pela 
unanimidade dos delegados presentes.






4 4

1985
Formação do primeiro Co-
mando Nacional. Encontro 
Nacional realizado em Campi-
nas aprova greve da categoria 
em todo o país. Os bancários 
param os bancos de norte a 
sul, durante dois dias, na maior 
greve da história da categoria. 
Bancários da Caixa conquis-
tam a jornada de 6 horas e o 
direito à sindicalização. Nasce 
o DNB-CUT.
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1986
Bancários conquistam o auxí-
lio-creche, em mais uma greve 
nacional que parou 500 mil 
bancários e foi duramente re-
primida pelo governo da “Nova 
República” de Sarney. 

1987
Em agosto, na campanha sa-
larial, pela primeira vez o DNB, 
representando a CUT, apresenta 
uma pauta de reivindicações aos 
sindicatos do patronato. A greve 
“bola de neve” volta a paralisar 
o sistema financeiro em todo o 
país, com recuperação de parte 
das perdas inflacionárias.
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1992
A CNB-CUT assina a pri-
meira Convenção Coleti-
va de Trabalho, de caráter 
nacional, com a Fenaban.

1990
Conquista do tíquete-refeição para todos os 
bancários, ao final de uma greve nacional 
que durou 13 dias e teve como lema “Esta 
Primavera Tem que Ser Nossa”, para se con-
trapor à campanha terrorista do governo, 
dos patrões e da mídia, que previam um “se-
tembro negro” com paralisações violentas.
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1991
Unificação nacional dos pisos 
salariais. Conquista foi alcan-
çada após uma greve nacio-
nal de três dias, que também 
recuperou as perdas salariais 
e formou a Comissão de Se-
gurança Bancária, o primeiro 
fórum bilateral para discutir a 
segurança nas agências.

2006
Ao final de mais uma campanha 
nacional unificada vitoriosa, 
com aumento de salário acima 
da inflação pelo terceiro ano 
consecutivo, é assinada a pri-
meira Convenção Coletiva de 
Trabalho Nacional dos Bancá-
rios com participação do Banco 
do Brasil e da Caixa Federal.
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Do DNB à Contraf-CUT

1985
Fundação do Departamento Nacional 
dos Bancários (DNB-CUT). No dia 6 de 
junho, representantes de sindicatos e 
oposições cutistas de 16 Estados reúnem-
-se no Rio de Janeiro para discutir, além 
da campanha salarial daquele ano, a 
fundação do DNB, dentro da estrutura da 
CUT, para comandar a campanha. É eleita 
uma coordenação provisória, formada 
por dirigentes dos sindicatos de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Londrina 
(PR). A decisão dos bancários antecipou o 
debate da CUT em criar departamentos 
por categoria profi ssional.

1986
Encontro nacional de bancários realizado em São Paulo aprova o estatuto 

do DNB-CUT e elege uma nova coordenação, integrada pelos sindicatos de 
São Paulo, Rio, Porto Alegre, Londrina, Ipatinga (MG), Alagoas e Sergipe.

Nesse mesmo ano, o 2º Concut delibera sobre a criação dos departamen-
tos orgânicos profi ssionais por ramos de atividades em nível nacional, sob a 
orientação política da Direção Nacional da CUT, constituindo-se, dessa forma, 
como órgão dentro da central e sob a direção da CUT. 
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Do DNB à Contraf-CUT

1989
No 1º Congresso do DNB, de 2 a 4 de 
junho em São Paulo, é eleita a primeira di-
retoria, encabeçada por Ricardo Berzoini.



1990
2º Congresso do DNB-CUT, de 
24 a 26 de agosto de 1990 em 
São Paulo, abre o debate de 
transformar o DNB em Federa-
ção Nacional ou Confederação.
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     1991
O DNB-CUT avança rumo à unificação nacional da 
categoria e pela primeira vez apresenta à Fenaban 
a Minuta Mínima Unificada, com as reivindicações 
comuns de todos os bancos, públicos e privados.
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     1992
O 3º Congresso do DNB-CUT, de 27 a 29 de março, aprova 
a transformação do Departamento em Confederação Na-
cional dos Bancários (CNB-CUT). Aprova também a filiação 
da CNB à Fiet (federação internacional de trabalhadores de 
serviços). Ricardo Berzoini é eleito presidente da CNB-CUT, 
que é registrada no dia 20 de junho. 
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Executiva dos 
Bancários assina 
a primeira 
Convenção Coletiva 
Nacional, em 1992
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1992
Além da campanha 

salarial, os 
bancários vão 

às ruas pedir o 
impeachment de 

Collor. Na foto,  
manifestação 

reúne mais de 500 
mil pessoas no Vale 

do Anhangabaú, 
em São Paulo. 
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1994
O 1º Congresso da CNB-CUT, 
realizado entre 9 e 11 junho em 
São Paulo, elege Sérgio Rosa 
presidente, que é reeleito no 2º 
Congresso da CNB, realizado no 
Rio de Janeiro em junho de 1997.

1999
Em março, a CNB-CUT participa da 
criação da Union Network Interna-
cional (UNI), no Congresso Mundial 
realizado em Sidney, Austrália, a 
partir da fusão da Fiet, da CI (Co-
munication International) e da FIG 
(Federação Internacional dos Gráfi-
cos). Gilmar Carneiro é eleito para o 
Comitê Executivo Mundial da UNI. 
Em julho é realizada a 1ª Conferên-
cia Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro, no Rio de Janeiro.
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2000
Em junho, é realizada a 2ª Conferência Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, em São Paulo.
Entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro do mesmo, é realizado o 3º Congresso da CNB-CUT, em 
São Paulo, e Fernanda Carisio é eleita presidenta. Também em 2000 a CNB é eleita para a direção 
da Coordenadora das Centrais Sindicais no Cone Sul (CCSCS).
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     2002
Em agosto é realizada a 1ª Conferên-
cia Mundial do Setor de Finanças da 
UNI, no Rio de Janeiro, seguida da 1ª 
Conferência da UNI Américas.

2003
O 4º Congresso da CNB-CUT, realiza-
do em São Paulo, elege Vagner Frei-
tas de Moraes presidente. Na foto, a 
mídia nacional da Campanha  2003.
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2004
A CNB-CUT assume a presidência da UNI 
Américas Finanças. Na campanha nacional, 
os bancários fazem greve unitária em todo 
o país, nos bancos públicos e privados (na 
foto, entrega da pauta, com BB e Caixa na 
mesa da Fenaban), conquistando aumento 
real de salário depois de muito tempo.

2006
Em 26 de janeiro, assembleia 
realizada em Curitiba funda 
a Contraf-CUT. Luiz Claudio 
Marcolino é eleito presiden-
te. Nos dias 25 e 26 de abril, 
é realizado o 1º Congresso 
da Contraf-CUT, em Nazaré 
Paulista, SP, e Vagner Freitas 
de Moraes é eleito presidente.





Belo Horizonte
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2008
Em junho a Contraf-CUT obtém 
registro e reconhecimento legal 
do Ministério do Trabalho.

2009
Nos dias 14, 15 e 16 de abril é realizado 
o 2º Congresso da Contraf-CUT, em São 
Paulo. Carlos Cordeiro é eleito presidente.



Curitiba
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2012
O 3º Congresso da Contraf-CUT, realizado em 
Guarulhos, reelege Carlos Cordeiro presidente. 
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Ricardo Berzoini
Presidente do DNB-CUT 
de 1989 a 1992 e primeiro 
presidente da CNB-CUT (92/94)

Sérgio Rosa
Presidente da CNB-CUT nas 
gestões 1994-97 e 1997-2000

Fernanda Carisio
Presidente da CNB-CUT
no período 2000-2003

Vagner Freitas
Presidente da CNB-CUT na 
gestão 2003-2006 e da Contraf-
CUT entre 2006 e 2009

Luiz Cláudio Marcolino
Primeiro presdente da Contraf-
CUT, eleito em 2006

Carlos Cordeiro
Presidente da Contraf-CUT de 
2009 a 2012, reeleito para o 
segundo mandato até 2015

OS PRESIDENTES, DO DNB à CONTRAF CUT.

Maria Célia Micalli Cantu
Presidente da CNB/CUT
em 1994
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A luta da categoria bancária na defesa de 
seus direitos sempre esteve vinculada 
aos anseios mais amplos da sociedade 
brasileira. Por isso, teve participação 
ativa em todos os grandes momentos 

de mobilização popular.
Durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio 

Vargas, os bancários participam, organizando 
grandes assembleias, das campanhas pela anistia 
política e pela convocação da Assembleia Nacional 
Constituinte. Participaram também ativamente da 
campanha “O Petróleo é Nosso”, que resultou na 
criação da Petrobras. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a categoria 
integra o movimento que pressiona Getúlio a entrar 
no conflito em apoio aos Aliados. Como parte dessa 
mobilização, os bancários lançam uma campanha 
nacional para arrecadar fundos e doam aviões ao 
Ministério da Aeronáutica, que serviriam para o trei-
namento de pilotos da Força Aérea Expedicionária 
(FEB), criada por pressão popular.

Nesse mesmo ano de 1942, o governo brasilei-
ro rompe relações e declara guerra às nações do 

Os bancários na linha de
frente das lutas da sociedade
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Diretas já - foto 
tirada da janela 

do Sindicato dos 
Bancários do Rio 

de Janeiro, no 
comício de 1984

Bancários 
entregam à FEB, 
em 1942, no Rio 
de Janeiro, avião 
que compraram 
com arrecadação 
de fundos da 
categoria
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Eixo (Alemanha, Itália e Japão) e liquida 
os bancos “Germânico”, “Alemão Tran-
satlântico” e “Francês e Italiano para a 
América do Sul”. Os sindicatos se lançam 
em defesa do emprego dos bancários 
dessas instituições. 

Muitos bancários se alistam na FEB. Os 
sindicatos criam Comissões de Assistên-
cia ao Bancário Convocado, para recolher 
contribuições (agasalhos, comestíveis, 
cigarros) destinadas a esses “pracinhas”. 
Torna-se muito importante a figura do 
"padrinho" ou "madrinha", que "adota" 
um bancário expedicionário e mantém 

com ele correspondência, além do com-
promisso de apoiá-lo caso retorne da 
guerra com sequelas.

Em 1961, com a crise política após a 
renúncia de Jânio Quadros, setores con-
servadores tentam impedir a posse do 
vice-presidente João Goulart. Os bancários 
participam ativamente da organização 
da resistência ao golpe, que finalmente é 
desfechado pelos militares em 1964, como 
resposta das elites à crescente mobilização 
política do movimento de massas.

Apesar das intervenções nos sindicatos 
e da dura repressão da ditadura militar, 
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os bancários lutaram pela reconquista da 
democracia. Participaram da campanha 
pela anistia política ampla, geral e irrestrita 
no final da década de 1970, ajudaram 
a organizar a campanha pelas eleições 
diretas para presidente no começo dos 
anos 1980 e defenderam a convocação da 
Constituinte, instalada em 1987.

A categoria bancária teve participa-
ção destacada na campanha pelo impe-
achment do presidente Collor, em 1992. 
Integrou-se ao movimento lançado por 
Betinho contra a fome a miséria, criando 
mais de 1.500 comitês em agências ban-

cárias de todo o país. 
Os bancários saem em defesa do con-

sumidor bancário, elaborando manuais 
de orientação em parceria com o Idec. 
Participam do Fórum Social Mundial e 
se integram em 2002 à campanha que 
elegeu pela primeira vez um ex-dirigente 
sindical à Presidência da República. 

Essa é uma breve história de quem 
sempre lutou contra o projeto neoliberal, 
por mais democracia e por um país mais 
justo e fraterno, com desenvolvimento 
econômico e distribuição da riqueza que 
os trabalhadores produzem. 

Manual de Orientação 
ao Consumidor 
Bancário

Manifestação 
nas ruas de Porto 
Alegre, durante 
o I Fórum Social 
Mundial, em 2001
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A luta por um sistema financeiro
voltado para o desenvolvimento

Dentre as lutas políticas e 
sociais que os bancários 
desencadearam nas últimas 
décadas, merece destaque a 
sua participação no debate 

nacional sobre a necessidade de o Brasil 
ter um sistema financeiro que ofereça 
mais crédito, e mais barato, para dar 
suporte ao desenvolvimento econômico 
e social do país. 

Foi com esse propósito que a Contec, 
criada democraticamente em 1958 como 
legítima representante dos bancários (mas 
que durante a ditadura militar se tornaria 
instrumento patronal), lançou em 1962 um 
decálogo de princípios para uma reforma 
bancária, que norteou o projeto de lei 
apresentado na Câmara pelo deputado fe-
deral Salvador Romano Lossaco, que havia 
sido presidente do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo. Lossaco foi um dos incluídos 
na primeira lista de cassações após o golpe 
militar de 1964. 

Seminário da CNB discute 
o papel do sistema 
financeiro, em 1995
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Entre as primeiras medidas tomadas 
pela ditadura estavam a Reforma Bancá-
ria, a Reforma do Mercado de Capitais e 
o Programa de Ação Econômica do Go-
verno–PAEG (1964/66), que se constitui-
riam nas bases para o desenvolvimento 

do sistema financeiro nacional como 
conhecemos hoje. Os governos militares 
criaram uma série de regulamentações e 
normas que estimularam a concentração 
e oligopolização dos bancos, favorecendo 
francamente a fração de classe ligada ao 
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CNB-CUT organiza 
Congresso de 
Bancos Públicos, 
em 2000. 

Projeto da CNB propõe 
a regulamentação do 

sistema financeiro
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setor financeiro.
Os bancários retomam a discus-

são com a redemocratização do país, 
principalmente durante a Assembleia 
Constituinte, instalada em 1987. A nova 
Constituição, promulgada em 1988, trata 
do sistema financeiro em seu Artigo 192, 
mas transfere a sua regulamentação para 
o futuro. O então DNB-CUT cria no final de 
1991 um grupo de estudo com o propósi-

to de discutir propostas para um projeto 
de regulamentação do SFN.

No ano seguinte, a já então CNB-CUT 
realiza seminário nacional ampliado com 
representantes de outros segmentos da 
sociedade para aprofundar o debate, ao 
final do qual elabora proposta de projeto 
de lei, apresentado no Congresso pelo de-
putado federal José Fortunatti (então no 
PT-RS), como subsídio para discussão na 
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Comissão do Sistema Financeiro, encar-
regada de discutir e formular propostas 
para a regulamentação do SFN.

Outros projetos foram apresentados 
tratando do mesmo tema, mas nenhum 
deles foi a votação, sequer passaram pelas 
comissões do Congresso e, finalmente, 
foram todos arquivados em abril de 2010.

Para a categoria esse tema continua 
central e por isso consta das principais 

bandeiras de luta das campanhas na-
cionais dos últimos anos. Os bancários 
estão reivindicando do governo federal 
a convocação de uma Conferência Na-
cional sobre o Sistema Financeiro, no 
qual a sociedade brasileira possa discutir 
o papel do SFN e definir qual o modelo 
de banco que quer para o país – como 
ponto de partida para a regulamentação 
do Artigo 192.

A Contraf-CUT defende 
a convocação de 
Conferência Nacional 
do Sistema Financeiro 
durante audiências 
públicas na Câmara 
dos Deputados (fotos 
nas extremidades). 
Ao Centro,  bancários 
fazem manifestação em 
frente ao Banco Central



6 8

Em defesa dos bancos públicos

Um dos pilares centrais da 
proposta dos bancários para 
a regulamentação do sis-
tema financeiro é a defesa 
dos bancos públicos, que 

devem exercer um triplo papel: contribuir 
para o desenvolvimento sustentável de 
todas as regiões do Brasil, dar suporte ao 

Cartilha de 1995 discute o 
papel dos bancos públicos

governo nas políticas econômicas que 
visem reduzir as taxas de juros e o spread, 
e suprir com crédito barato e acessível os 
segmentos produtivos da economia, de 
forma que gerem mais emprego e renda 
e, consequentemente, desenvolvimento 
econômico e social do país. 

Os bancos federais enfrentaram po-
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líticas de esvaziamento nos governos 
Sarney e Collor, mas a maior ameaça 
ocorreu nos governos FHC, que chegou 
a assumir esse compromisso numa car-
ta de intenções ao FMI e contratou um 
consórcio conduzido pela empresa Booz 
Allen para avaliar o seu funcionamento 
e sugerir alternativas. Na sequência, o 

Bancários do Banespa, Banerj, 
Banestado e Meridional, na luta 

contra a privatização dos bancos 
públicos na década de 1990
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Na defesa dos bancos públicos, a 
CNB-CUT, as federações e os sindicatos 
realizaram seminários e congressos, mo-
bilizaram os bancários e buscaram apoio 
no Congresso Nacional e na sociedade. 
Para ampliar a mobilização, comitês em 
defesa dos bancos públicos foram criados 
em quase todos os Estados. 

Com a eleição de Lula em 2002, os 
bancos federais voltaram a se fortalecer, 
aumentaram as contratações e desem-
penharam papel decisivo na crise de 
2008, ampliando a oferta de crédito 
diante da retração dos bancos privados. 
Mas apesar dos avanços os federais, 
sobretudo o BB, continuam a operar 
seguindo a lógica dos bancos privados 
e permanece atual a luta dos bancários 
para que cumpram o papel de bancos 
públicos, de forma a oferecerem mais 
crédito à produção, com juros e spread 
mais baixos, visando o desenvolvimento 
econômico e social do país.

Ministério da Fazenda propõe trans-
formar BNB e Banco da Amazônia em 
agências de fomento. BB e Caixa teriam 
suas funções redefinidas, em preparação 
à privatização.

Na véspera da posse de FHC, em 1995, 
é decretada intervenção no Banespa e no 
Banerj. Na sequência, o governo inter-
vém no Banestado, no Bemat e no Beron.

Seguindo orientações da I Plenária 
Nacional da CNB-CUT, os sindicatos 
começam a mobilização em defesa dos 
bancos públicos. Dos estaduais, o Banerj 
foi o primeiro a ser privatizado, em 97, 
mesmo ano que o Meridional, criado das 
cinzas do Sulbrasileiro e federalizado em 
85. Banespa e Banestado foram em 2000. 

No BB e na Caixa, foi uma longa e 
árdua batalha contra as demissões, o 
congelamento salarial e os ataques aos 
direitos dos bancários. Foram quase 50 mil 
demissões no BB via PDVs e 14 mil na Cai-
xa. E sete anos seguidos de reajuste zero. 

Seminário da 
CNB-CUT, em 
1997, discute 

ações em defesa 
dos bancos 

estaduais
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Palhano, ao microfone

A Contraf-CUT dedica este caderno a todos 
os bancários que lutam e lutaram em 
defesa dos trabalhadores. Em especial ao 
companheiro Aluízio Palhano, presidente 
do Sindicato dos Bancários do Rio de 
Janeiro (1959-1962), vice-presidente do 
Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) 
em 1962 e eleito presidente da Contec 
em 1963. Com o golpe militar, Palhano é 
demitido do BB, perseguido e forçado a 
se exilar no México e depois em Cuba, de 
onde retorna clandestinamente em 1970. 
Em 71, é preso e assassinado no Doi-Codi 
de São Paulo. Os torturadores sumiram com 
seu corpo. Está na lista dos desaparecidos 
investigados pela Comissão da Verdade.

Em memória
do companheiro 
Aluízio Palhano



Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro


