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Após 14 rodadas de negociação, o 
Comando Nacional dos Bancários 
e a Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban) conseguiram fechar uma 
proposta que garante que nenhum 
direito da categoria fosse derruba-
do. Também prevê reajuste de 1,5% 
para salários, com abono de R$ 2 mil 
para este ano. Para 2021, os bancos 
propõem reajuste da inflação e ga-
nho real de salário de 0,5%.

Em uma conjuntura desfavorável 
para a classe trabalhadora, os ban-
cários mostraram mais uma vez sua 
força, garantindo uma proposta que 
mantém todas as conquistas históri-
cas da categoria. 

De acordo com o presidente do 

Sindicato dos Bancários de Ipatin-
ga, Selim Antônio Salles de Olivei-
ra, mesmo com propostas de des-
monte de direitos, os bancários 
mostraram a força da categoria nas 
negociações. “O fato de a Campa-
nha Nacional 2020 ter sido online 
poderia dificultar ainda mais as ne-
gociações com a Fenaban, porém 
aconteceu o contrário e os bancá-
rios se mobilizaram em massa para 
ajudar a pressionar os bancos na 
manutenção dos direitos que con-
quistamos também com muita luta 
ao longo dos anos e ainda conse-
guirmos proposta de ganhos para 
a categoria”. 

Selim destaca que o resultado po-

CAMPANHA NACIONAL ONLINE 
MOBILIZOU BANCÁRIOS DO 

BRASIL TODO PARA MOSTRAR
A FORÇA DA CATEGORIA

sitivo dos bancários infelizmente 
não pode ser verificado em outras 
negociações coletivas. “Nesta con-
juntura desfavorável do governo 
atual, vemos que diversas catego-
rias estão perdendo direitos, como 
aconteceu com os Correios recen-
temente. Isso mostra que quanto 
mais unidos, os bancários conse-
guirão melhorias das condições de 
trabalho e reconhecimento pelos 
serviços prestados. Pois a nossa 
categoria praticamente não parou 
durante a pandemia para que as 
pessoas pudessem ser atendidas, 
como é o caso dos pagamentos do 
auxílio emergencial a mais de 3 mi-
lhões de brasileiros”, finaliza.

Todos os direitos foram garantidos além da melhoria
das propostas apresentadas pela Fanaban.
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Resumo das negociações com a Fenaban
1 Todos os direitos das Convenções Coletivas de Trabalho foram mantidos.

2

Reajuste
Proposta inicial: Fenaban propôs reajuste ZERO.
Proposta final para 2020: Reajuste de 1,5% para salários + abono de R$ 2 mil para todos. Ga-
rante em 12 meses valores acima do que seria obtido apenas com a aplicação do INPC para 
salários até R$ 11.202,80, o que representa 79,1% do total de bancários (isso já consideran-
do o pagamento de 13°, férias e FGTS). INPC sobre VR, VA, auxilio creche/babá, valores fixos 
e tetos da PLR.
Proposta final para 2021: Reposição da inflação + 0,5% de aumento real para salários e de-
mais verbas, como VA, VR, auxílio-creche, valores fixos e tetos da PLR.

3

PLR
Como começou: Fenaban queria redução da PLR em até 48%
Proposta final: Mantida a regra atual da PLR como está e corrigidos os valores fixos pela 
inflação (INPC 2020).
Exemplo: na primeira proposta um caixa ganharia, em média, R$ 9.950,62. Após a negocia-
ção ganhará, em média, R$ 10.888,19

4

Auxílios
Auxílio-refeição: de R$ 807,40 para R$ 829,52(INPC). Proposta inicial: zero reajuste.
Auxílio-alimentação: de R$ 636,17 para R$ 653,52(INPC). Proposta inicial: zero reajuste
Cesta de Natal: de R$ 636,17 para R$ 653,52(INPC). Proposta inicial: extinção
Auxílio creche/babá: de R$ 488,61 para R$ 502,00(INPC) Proposta inicial: zero reajuste

5
Gratificação de função
A gratificação de função seria rebaixada de 55% para 50%. Conseguimos derrubar e manter 
a redação de 2018.

6

Home office
Todas os direitos previstos na CCT por dois anos também valem para esses trabalhadores 
que estiverem em teletrabalho.
Compromisso de que quem está em teletrabalho hoje permanecerá enquanto a pandemia 
perdurar.
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, representando a categoria econômica, a 
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS - FENABAN, o Sindicato dos Bancos nos 
Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Pará, 
Amapá, Rondônia e Roraima, o Sindicato dos Bancos dos Estados da Bahia e de Sergipe, 
o Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro (com base territorial no Estado do 
Espírito Santo), o Sindicato dos Bancos de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e 
Tocantins, o Sindicato dos Bancos nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o 
Sindicato dos Bancos dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do 
Norte, o Sindicato dos Bancos dos Estados do Ceará, Maranhão e Piauí, por seus 
Presidentes, e, de outro lado, representando a categoria profissional, NESTE ESPAÇO 
SERÃO RELACIONADAS TODAS AS ENTIDADES SINDICAIS PROFISSIONAIS QUE 
APROVAREM A PRESENTE MINUTA, celebram Convenção Coletiva de Trabalho, nos 
seguintes termos: 

 
CLÁUSULA 1ª - REAJUSTE SALARIAL  
 
As partes estabelecem os seguintes parâmetros para reajuste de salários da categoria em 
1º de setembro de 2020, abrangendo o período de 1º.09.2019 a 31.08.2020, e em 1º de 
setembro de 2021, abrangendo o período de 1º.09.2020 a 31.08.2021: 
 
a) em 1º.09.2020, os salários praticados em 31.08.2020 serão reajustados em 1,5% (um 

vírgula cinco por cento), com as compensações previstas nesta Convenção Coletiva de 
Trabalho; 
 

b) em 1º.09.2021, os salários praticados em 31.08.2021 serão reajustados pelo INPC/IBGE 
acumulado de setembro de 2020 a agosto de 2021, acrescido do aumento real de 0,5% 
(zero vírgula cinco por cento), com as compensações previstas nesta Convenção; 

 
Parágrafo primeiro - Os reajustes previstos nas alíneas “a” e “b” do caput desta cláusula 
incidirão sobre a remuneração fixa mensal praticada, respectivamente, em 31.08.2020 e 
em 31.08.2021, em cada banco, sendo compensáveis todas as antecipações concedidas, 
respectivamente, nos períodos de setembro/2019 a agosto/2020 e de setembro/2020 a 
agosto/2021, exceto os aumentos reais e os decorrentes de promoção, transferência, 
equiparação salarial e término de aprendizagem.  
 
Parágrafo segundo - Para efeito de aplicação dos reajustes previstos nesta cláusula, 
considera-se remuneração fixa mensal o somatório do salário base e verbas fixas mensais 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
 
 

PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS  
NOS LUCROS OU RESULTADOS DOS BANCOS 

 
 

EXERCÍCIOS 2020 e 2021 
 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, representando a categoria econômica, a 
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS – FENABAN, o Sindicato dos Bancos nos 
Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Pará, 
Amapá, Rondônia e Roraima, o Sindicato dos Bancos dos Estados da Bahia e de Sergipe, 
o Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro (com base territorial no Estado do 
Espírito Santo), o Sindicato dos Bancos de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e 
Tocantins, o Sindicato dos Bancos nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o 
Sindicato dos Bancos dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do 
Norte, o Sindicato dos Bancos dos Estados do Ceará, Maranhão e Piauí, por seus 
Presidentes, e, de outro lado, representando a categoria profissional, NESTE ESPAÇO 
SERÃO RELACIONADAS TODAS AS ENTIDADES SINDICAIS PROFISSIONAIS QUE 
APROVAREM A PRESENTE MINUTA, celebram Convenção Coletiva de Trabalho, nos 
seguintes termos: 
 
CLÁUSULA 1ª - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) - EXERCÍCIO 
2020  
 
Ao empregado admitido até 31.12.2019 e em efetivo exercício em 31.12.2020, 
convenciona-se o pagamento pelo banco, até 01.03.2021, a título de “PLR”, de até 15% 
(quinze por cento) do lucro líquido do exercício de 2020, a qual será composta de duas 
parcelas, uma denominada Regra Básica e outra de Parcela Adicional, mediante a 
aplicação das regras estabelecidas nesta cláusula: 
 
a) Regra Básica 

Esta parcela corresponderá a 90% (noventa por cento) do salário-base acrescido das 
verbas fixas de natureza salarial, vigentes em 31.08.2020 mais o valor fixo de R$  2.457,29 
(dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), referente a 
31.08.2020, que será reajustado em 1º.09.2020, pelo INPC/IBGE, acumulado de 
setembro de 2019 a agosto de 2020, limitada ao valor individual de R$ 13.182,18 (treze 
mil, cento e oitenta e dois reais e dezoito centavos), referente a 31.08.2020, que será 
reajustado em 1º.09.2020, pelo INPC/IBGE, acumulado de setembro de 2019 a agosto de 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ADITIVA 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, representando a categoria econômica, a 
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS – FENABAN, o Sindicato dos Bancos 
nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, 
Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia e Roraima, o Sindicato dos Bancos dos 
Estados da Bahia e de Sergipe, o Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de 
Janeiro (com base territorial no Estado do Espírito Santo), o Sindicato dos 
Bancos de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Tocantins, o Sindicato dos 
Bancos nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Sindicato dos 
Bancos dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, 
o Sindicato dos Bancos dos Estados do Ceará, Maranhão e Piauí, por seus 
Presidentes, e, de outro lado, representando a categoria profissional, NESTE 
ESPAÇO SERÃO RELACIONADAS TODAS AS ENTIDADES SINDICAIS 
PROFISSIONAIS QUE APROVAREM A PRESENTE MINUTA, celebram 
Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva, nos seguintes termos: 

 
CLÁUSULA 1ª - DAS COOPERATIVAS 
 
É assegurada a estabilidade provisória prevista na lei das cooperativas, 
exclusivamente ao dirigente de cooperativa, pertencente a esta categoria 
profissional, quando cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições: 
 
a) a natureza da atividade da cooperativa deve possuir identidade e similaridade 

com a atividade do setor financeiro, bem como as que demandam autorização 
formal do Banco Central para seu funcionamento. Assim, as cooperativas cujo 
objeto social seja distinto à atividade do segmento financeiro, tais como 
produtos veterinários e pet shop, consultoria em geral, turismo e lazer, 
aquisição de produtos alimentícios, e venda de produtos de beleza, não 
resultará em garantia de estabilidade provisória, aos empregados que sejam 
dirigentes destas cooperativas; 

 
b) a atividade desenvolvida pela cooperativa deve ser de efetivo interesse 

coletivo dos empregados dos bancos, e tenha havido efetiva prestação direta 
de serviços e de assistência aos associados, nos últimos 120 (cento e vinte) 
dias, devidamente registrada nos livros fiscais e contábeis obrigatórios; 

 
c) a cooperativa deve comprovar que atende a efetivo interesse público e 

coletivo dos empregados do banco, previsto na Lei nº 5.764/1971. 
 
Parágrafo único - As partes não reconhecem qualquer direito à representação 
da categoria profissional prevista na Constituição Federal, pois são privativas 
das entidades sindicais. 
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www.bancariosipatinga.com.br
facebook.com/SEEBIpatinga
Instagram/seebipatinga
twitter.com/SeebIpatinga

Acesse nosso site e nossas redes sociais:
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO  
 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, representando a categoria econômica, a 
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS – FENABAN, o Sindicato dos Bancos nos 
Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Pará, 
Amapá, Rondônia e Roraima, o Sindicato dos Bancos dos Estados da Bahia e de Sergipe, 
o Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro (com base territorial no Estado do 
Espírito Santo), o Sindicato dos Bancos de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e 
Tocantins, o Sindicato dos Bancos nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o 
Sindicato dos Bancos dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do 
Norte, o Sindicato dos Bancos dos Estados do Ceará, Maranhão e Piauí, por seus 
Presidentes, e, de outro lado, representando a categoria profissional, NESTE ESPAÇO 
SERÃO RELACIONADAS TODAS AS ENTIDADES SINDICAIS PROFISSIONAIS QUE 
APROVAREM A PRESENTE MINUTA, celebram Convenção Coletiva de Trabalho, nos 
seguintes termos: 

 
CLÁUSULA 1ª - NEGOCIAÇÃO DE NORMAS COLETIVAS 
 
Há quase 30 (trinta) anos a negociação coletiva de trabalho, prevista no art. 8º da 
Constituição Federal, é realizada nas seguintes modalidades: 
 
a) com abrangência nacional e uniforme para todo o setor bancário; 
 
b) com abrangência nacional e uniforme para cada banco, quando é o caso; e 

 
c) com abrangência estadual, municipal ou por estabelecimento para cada banco, quando 

é o caso. 
 
Parágrafo primeiro - Dentre as negociações de âmbito nacional para todo o setor 
destacam-se a Convenção Coletiva de Trabalho na data-base e a Convenção Coletiva de 
Trabalho de participação dos empregados nos lucros ou resultados dos bancos. 
 
Parágrafo segundo - As negociações com abrangência nacional e setorial, da parte das 
entidades sindicais profissionais, são realizadas por uma comissão de líderes sindicais, 
composta por representantes da confederação, federações e sindicatos e, da parte das 
entidades sindicais representativas da categoria econômica, pela comissão de negociações 
da Federação Nacional dos Bancos. 
 
 


