
Resolução sobre segurança Bancária 

 

 
     Desde o início dos anos 90 que o movimento sindical bancário levanta a bandeira de 

luta por mais segurança nas agências bancárias. Por ser uma atividade de alto risco e 

como a legislação federal não da conta no sentido de obrigar os bancos a terem 

equipamentos que tornem as agências um lugar seguro para quem trabalha ou utiliza 

seus serviços, que os sindicatos passaram a articular a aprovação de leis municipais 

nesse sentido. Em primeiro momento houve uma disputa judicial, onde os bancos 

alegavam que municípios e estados não poderiam legislar sobre esse tema. Disputa essa 

vencida pela categoria e que resultou em aprovação de leis em diversos municípios e em 

alguns estados do país. Leis que obrigam as agências bancárias a terem portas giratórias 

com detector de metais, câmeras de filmagens entre outros dispositivos.  

     Acontece que nos últimos anos, com as mudanças no sistema financeiro fruto do 

avanço tecnológico, os bancos passaram a descumprir tais leis e até articulado no 

sentido de revogar esta legislação. Hoje, principalmente nesse novo formato de 

agências, onde inexiste caixas físicos, que os bancos passaram a chamar de lojas ou 

outros nomes, alegam que não há mais necessidade do cumprimento de tais leis, como 

se isso diminuísse o risco a vida dos bancários e clientes, passando a atuarem fora da 

lei. Como também não aceitam colocar isso como uma prioridade nas negociações 

coletivas, vários sindicatos tem ingressado com ações judiciais. E a grande maioria 

destas ações tem sido vitoriosas para a categoria o que tem provocado reações tanto da 

Fenaban, como também individualmente dos bancos. Estas reações vão desde a 

tentativa da revogação da legislação até a ameaça de fechamento destas agências. 

     Por isso propomos que este tema esteja como uma das prioridades da Campanha 

Nacional de 2022. É preciso que este tema seja debatido na mesa de negociação para 

que pressionemos os bancos a cumprirem as leis e investirem mais em equipamentos 

que tornem ás agências um lugar seguro para trabalhar ou utilizar seus serviços. E caso 

os bancos não queiram negociar este tema, que articulemos a ampliação destas leis no 

sentido de que mais municípios passem a contar legislações de segurança bancária. 

Inclusive ampliando ao ramo financeiro, como Cooperativas de Crédito e Financeiras. 

E em caso de descumprimento, a orientação deve ser no sentido ingressarmos com 

ações judiciais que os façam cumprir. 

A vida deve estar acima do Lucro! 


