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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARCIAL GELEBRADO ENTRE 0 
%AI\:CO DO BRASIL S.A. E A CONFEDERACAO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE CREDIT0 - CONTEC 

PREAMBULO 

CLAUSULA PRlMElRA - CONCILIACAO PARCIAL 

Acordam os signatarios, no context0 das negocia~bes visando ao acordo coletivo 
a viger no periodo de 01.09.95 a 31.08.96, conciliar as clausulas constantes do 
presente instrumento, que passam a integrar o conjunto de condi~bes que disciplinar20 
as rela~bes de trabalho na Empresa no periodo citado. 

I) VANTAGENS 

CLAUSULA SEGUNDA - PLAN0 DE CARGOS E SALARIOS 

0 Banco garantira, durante a viggncia deste Acordo, a manuten~i30 dos 
intersticios verificados, em 31.08.95, entre os Vencimentos-Padriio da Carreira 
Administrativa. 

A Gratifica$%o de Caixa sera corrigida pelos mesmos indices e nas epocas dos 
reajustes concedidos ao VP da categoria inicial da Carreira Administrativa. 

CLAUSULA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO ,EM DEPENDENCIAS 
ENVOLVIDAS NO PROCESS0 DE AUTOMACAO BANCARIA 

0 Banco assegurara aos funcionarios lotados nas dependchias em que, por 
f o r ~ a  do process0 de automag30 bancaria, haja necessidade de funcionamento em 
carater ininterrupto, a concessao de 2 (duas) folgas por trabalho em dia n%o 6til. 

Paragrafo Primeiro - Aplica-se a mesma regra aos funcionarios que, embora niio 
lotados nas dependgncias previstas no "caput", tenham envolvimento direto em 
atividades de carater ininterrupto. 

Paragrafo Segundo - 0 Banco se cornpromete a instalar, imediatamente, Grupo 
de Trabalho composto por 2 (dois) representantes da Empresa e 2 (dois) da CONTEC 
para, em 30 (trinta) dias, apresentar subsidios e sugestdes voltadas para posterior 
regulamenta~80, pelo Banco, definindo os segmentos e atividades abrangidas por esta 
clausula. 

Paragrafo Terceiro - A sistematica prevista no "caput" tera vigencia ate a 
imp1ementac;Bo de alternativa que venha a ser discutida com a CONTEC. 

CLAUSULA QUINTA - FOLGAS 

As folgas obtidas seriio utilizadas em qualquer epoca, observada a conveni6ncia 
do servigo. 

Paragrafo ~ n i c o  - 0 Banco podera facultar a seus servidores a convers30 em 
especie de folgas adquiridas e n5o utilizadas. 

CLAUSULA SEXTA - ADlClONAL DE HORA EXTRAORDINARIA 

A remunera~iio da hora de trabalho extraordinario sera superior em 50% 
(cinauenta Dor cento) a da hora normal. 

' ~ara$rafo P r 7  hora extra tera como base de calculo o somatorio de todas 
as verbas salariais. A 
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Paragrafo Segundo - 0 valor das horas extraordinarias e das substituigbes de 
cargo comissionado sera pago com base nas tabelas salariais vigentes na data do seu 
pagamento, ficando o Bancp, em rela@o a essas verbas, desobrigado do cumprimento 
do disposto no Paragrafo Unico do artigo 459 da Consolida@o das Leis do Trabalho, 
desde que o pagamento seja efetuado na folha de pagamento do mes subsequente ao 
da presta@o do servi~o. 

Paragrafo Terceiro - Quando da utiliza@o integral ou do saldo de ferias, ao 
funcionario sera devida a media atualizada das horas extras percebidas nos 4 (quatro) 
meses - ou 12 (doze), se solicitado - que antecederem ao mQs imediatamente anterior 
ao do ultimo dia de trabalho. 

Paragrafo Quarto - Caso o Banco suprima a pratica da prorroga@o de 
expediente, pagara aos funcionarios atingidos indeniza@o na forma do Enunciado 291 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

Paragrafo Quinto - 0 Banco, caso julgue conveniente e havendo manifesta@o 
favoravel do empregado, podera aplicar a regra do Enunciado 291KST para os 
cadastrados como prestadores habituais de hora-extra. 

Paragrafo Sexto - Acordam os signatarios que o percentual contido no "caput" 
supre, para todos os efeitos, a exigencia do disposto no artigo 59, paragrafo lo ,  da 
Consolida@o das Leis do Trabalho. 

C ~ U S U L A  SETIMA - ADlClONAL DE TRABALHO NOTURNO 

0 trabalho realizado das 22 (vinte e duas) horas de um dia ate as 7 (sete) horas 
do dia seguinte sera considerado noturno e remunerado com adicional de 60% 
(sessenta por cento) em rela@o a hora normal. 

Paragrafo Unico - Considera-se integralmente noturna, para efeito exclusivo de 
remunera@o, a jornada de trabalho iniciada entre 22 (vinte e duas) horas e 02:30(duas 
e trinta) horas, independentemente de encerrar-se em horario diurno. 

CLAUSULA OITAVA - ADlClONAL DE INSALUBRIDADE 

0 recebimento pelo funcionario do Adicional previsto na legisla@o nao desobriga 
o Banco de buscar e resolver as causas geradoras da insalubridade. 

Paragrafo Primeiro - 0 Banco garante a funcionaria gestante que perceba 
Adicional de Insalubridade o direito de ser deslocada - sem prejuizo da sua 
remunera@o - para outra dependencia ou fun@o nao insalubre, tao logo notificado da 
gravidez, devendo relornar a dependencia ou fun@o de origem apos o termino da 
licenp-maternidade. 

Paragrafo Segundo - 0 s  exames periodicos de sallde dos funcionarios que 
percebem o Adicional de lnsalubridade estarao tambem direcionados para o diagnostic0 
das molestias a cujo risco se encontram submetidos. 

CLAUSULA NONA - MOVIMENTACAO DE PESSOAL 

No caso de dependencia com excess0 de funcionarios em seu quadro, 
constatado na data do respective despacho de remo@o, o Banco assegurara, nas 
transferencias a pedido, no posto efetivo, para dependencias com vaga e localizadas 
em outro municipio, o ressarcimento das despesas corn transportes de moveis, 
passagens, abono dos dias de trAnsito, para preparativos e instala@o, na forma 
regulamentar estsTbelecida para as remofles concedidas na interesse do servip e o 
credito de valor equivalente a 30 (trinta) verbas hospedagem para cobrir despesas 
eventuais ou imprevistos. 

Paragrafo Unico - o "caput" se aplicam, tambem, aos casos de 
fechamento de dependencias. 



CLAUSULA DECIMA - HORARIO DE REPOUSO E DE TRABALHO EM 
A'TIVIDADES REPETITIVAS 

.. ~ 

. . 0 Banco assegurara aos exercentes das funcbes de digitac%o, servicos de 
microfilmagem e operac%o de telex descanso de 10 (dez) minutos a cada 50 (cinquenta) 

- minutos de trabalho continuo. 
. . 

CLAUSLILA DECIMA PRlMElRA - ANU~?NIO 

0 anu6nio devido a cada ano de servico efetivo do funcionario correspondera a 
1% (um por cento) do seu Vencimento-Padr%o, observado como piso o valor fixado 
nacionalmente para a categoria bancaria. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PARTICIPA$AO NOS LUCROS 

0 Banco assegurara o sistema de participa@o dos funcionarios nos lucros da 
Empresa. 0 valor dessa participac%o correspondera a distribui~30 de 20% (vinte por 
cento) do montante destinado ao rateio de dividendos aos acionistas. 

Paragrafo Primeiro - A cada funcionario correspondera uma cota de igual valor, 
apurada atraves da divisao do montante a ser distribuido pelo nljmero de funcionarios 
do Banco na data do balanco correspondente. Aos funcionarios que se desligarem da 
empresa sera assegurada a cota proporcional aos meses trabalhados a partir de 
01.07.95. 

Paragrafo Segundo - Sera assegurado o acompanhamento de todas as 
informaqbes necessarias para a apurac%o do desemperlho financeiro da Empresa. Este 
acompanhamento ocorrera atraves de um funcionario indicado pela CONTEC, o qua1 
sera liberado de suas funcbes normais nos dias necessarios ao deserrlpenho da tarefa, 
assegurado o acesso a todos os documentos e dados pertinentes, mas sujeitando esse 
funcionario, sob as consequ&ncias legais, a obrigatoriedade de guarda do sigilo de 
todas as informacbes e documentos de que tomar conhecimento, nos termos do 
Regulamento do Sistema de Auto-Regulac%o do Banco. 

Paragrafo Terceiro - Ao funcionario de que trata o paragrafo anterior, ser%o 
asseguradas a garantia no emprego, nos termos do artigo 543 da CLT, a concess%o - 
nos dias em que estiver no exercicio das suas fun~bes - de vantagens de cargo 
comissionado, na forma prevista nas instrucbes regulamentares para os instrutores do 
DESED, assegurando-se no minimo o AP 09, bem como condicbes adequadas de 
trabalho. 

Paragrafo Quarto - 0 s  valores decorrentes do disposto no "caput" ser%o 
creditados aos funcionarios, nas datas do credit0 dos dividendos dos acionistas e 
calculados sobre o resultado do semestre civil imediatamente anterior. 

Paragrafo Quinto - As partes entendem que o sistema de participac%o nos lucros 
n%o deve se restrirlgir ao aspect0 de distribui~ao de valores monetarios, devendo, 
necessariamente, ser complementado por mecanismos que objetivem maior 
democratiza~iio e transparhcia nas relacbes entre a Empresa e seus funcionarios. 

Paragrafo Sexto - A participa~ao nos lucros assegurada neste instrumento n%o 
substitui a remunerac%o do trabalho que se constitui na contraprestac%o salarial, nem 
deve ser caracterizada, para quaisquer efeitos, conio verba de natureza salarial, n%o se 
Ihe aplicando o principio da habitualidade. 

CLAUSULA D~%IMA TERCEIRA - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

0 Banco computara as horas extras no calculo do repouso semanal remunerado 
de seus funcionarios (sabados, domingos e feriados), desde que prestadas em todos os 
dias de trabalho da semana. 

Paragrafo ljnico - Para este efeito, a interrup~ao na presta~io  de hora extra em 
qualquer dia da semana, decorrente de encerramento antecipado do expediente, 
substitui~io de cargo comissionado, afastamentos abonados, inicio de 
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. maternidade ou falta classificada como licenqa-saude, n%o prejudicara a vantagem 
mencionada no "caput", relativamente a mesma semana. 

CLAUSLILA DECIMA QUARTA - SUBSTITUICAO DE COMISSIONADOS 

Quando da utilizaqao integral ou do saldo de ferias, ao funcionario que vier 
substituindo cargo comissionado sera devida, proporcionalmente aos dias substituidos, 
a media atualizada da respectiva vantagem percebida exclusivamente nos 4 (quatro) 
meses - ou 12 (doze), se solicitado - que antecederem ao mes imediatamente anterior 
ao do ultimo dia de trabalho. 

Paragrafo Unico - Na utilizaqao de licenqa-premio, sera assegurado o mesmo 
tratamento previsto no "caput", limitado a 4 (quatro) meses, contudo, o periodo de 
apuraq%o da vantagem. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - OPCAO RE'TROATIVA PEL0 FGTS 

0 Banco concordara com a opqao do funcionario, pelo Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviqo, com efeito retroativo na forma da legislaq%o pertinente. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ANUALIZACAO DE LICENCA-PREMIO 

A partir do sexto anuenio, inclusive, a aquisiq%o de licenqa-premio sera anual, 
observada a proporqao de 18 (dezoito) dias para cada ano de efetivo exercicio. 

Paragrafo Primeiro - A utilizaqao em descanso podera ser fracionada em 
periodos de 5 (cinco) dias. Na hipotese de saldo inferior a 10 (dez) dias, a fruiq%o 
devera ocorrer de uma unica vez. 

Paragrafo Segundo - A conversio em especie do beneficio adquirido na forma 
prevista no "caput" desta clausula dependera de regulamentaq%o especifica do Banco, 
observada a conveniencia administrativa da Empresa. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CONTAGEM DE TEMPO EM LICENCA-SAUDE 

A partir de 01.09.95 (primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e cinco), 
nas licenqas-saude em que o Banco assegurar a complementaq%o do auxilio-doenqa 
por conta do INSS, ficara assegurada, tambem, a contar do 16O (decimo-sexto) dia do 
afastamento, a contagem de tempo para efeitos internos. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - INDENIZACAO POR MORTE OU INVALIDEZ 
DECORRENTE DE ASSALTO 

0 Banco pagara indeniza@o, no caso de morte ou invalidez permanente, a favor 
do funcionario ou de seus dependentes legais, em consequencia de assalto intentado 
contra o Banco ou contra funcionario conduzindo valores, a servi~o do Banco, 
consumado ou nao, de valor igual a R$ 44.747,80 (quarenta e quatro mil, setecentos e 
quarenta e sete reais e oitenta centavos). 

Paragrafo Primeiro - 0 Banco examinara as sugestdes apresentadas pelas 
entidades sindicais, atraves da CONTEC, visando ao aprimoramento das condiqdes de 
seguranqa de suas dependencias. 

Paragrafo Segundo - Ao funcionario ferido nas circunstincias previstas no 
"caput", o Banco assegurara a cornplementaq%o do "auxilio-doenqa" durante o periodo 
em que ainda n%o caracterizada a invalidez permanente. 

Paragrafo Terceiro - 0 Banco assumira a responsabilidade, observado o limite 
mencionado no "caput", por prejuizos materiais e pessoais sofridos por funcionarios, ou 
seus dependentes, em ou de sequestro a este relacionado. 
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- - .  Paragrafo Quarto - 0 Banco se compromete a efetuar o pagamento da 
indeniza~ao no prazo de 10 (dez) dias apos a entrega da documenta@o comprovando 
que o beneficiario faz juz a ela. 

Paragrafo Quinto - 0 Banco assegurara assistencia medica e psicologica, esta 
.. por prazo 1130 superior a 1 (um) ano, a funcionario ou seu dependente - vitima de 
. . assalto ou sequestro que atinja ou vise a atingir o patrimbnio da Empresa -, cuja 

~iecessidade de assistencia seja identificada em laudo emitido por medico do Banco. 
Paragrafo Sexto - Caso a assistencia medica e psicologica se torne necessaria 

por mais de 1 (um) ano sera mantido o beneficio previsto no paragrafo anterior, desde 
que haja parecer favoravel de junta medica de confian~a do Banco a cada 6 (seis) 
meses. 

Paragrafo Setimo - A indeniza~ao de que trata esta clausula podera ser 
substituida por seguro, do mesmo valor, sem bnus para o funcionario. 

CLAUSULA DECIMA NONA - PROGRAMA DE ALIMENTACAO 

0 Banco fornecera a seus funcionarios, a titulo de ajuda-alimenta~80, 01 (um) 
tiquete no valor de R$ 7,00 (sete reais), por dia util. 

Paragrafo Unico - De carater indenizatorio e de natureza n%o salarial, o tiquete 
sera utilizado para ressarcimento de despesas com aquisi~ao de aliment0 em 
restaurantes, lanchonetes, mercearias e supermercados, na forma da regulamenta@o a 
ser expedida pelo Banco. 

0 Banco assegurara a seus funcionarios o valor mensal correspondente a R$ 
60,OO (sessenta reais), para as despesas com interliamento de cada filho, inclusive 
adotivo, na faixa etaria de tres meses completos a sete anos incompletos, em creches 
de livre escolha. 

Paragrafo Primeiro - 0 s  signatarios entendem que a concessao prevista nesta 
clausula atende ao disposto nos paragrafos primeiro e segundo do artigo 389 da CLT, a 
Portaria no 1, de 15.1.69, baixada pelo Diretor Geral do Departamento de Seguran~a e 
Higiene do Trabalho, ao Decreto no 93.408, de 10.10.86, bem como a Instruc$30 
Normativa no 196, de 22.07.87, expedida pelo IMinistro-Chefe da Secretaria de 
Administra~ao Publica da Presidencia da Republica. 

Paragrafo Segundo - Fica estipulado que o beneficio e concedido em fun@o do 
filho, e nao do funcionario, vedada, por conseguinte, a acumula~%o da vantagem em 
rela@o ao mesmo dependente. 

0 Banco abonara o afastamento de 60 (sessenta) dias corridos - contados a 
partir da data do Termo de Ado~3o ou Provisorio (Termo de Guarda e 
Responsabilidade) - para as funcionarias que corrlprovadamente adotarem crian~as com 
idade de ate 48 (quarenta e oito) meses. 

Paragrafo Unico - Caso o adotante seja do sex0 masculine, o Banco abonara 1 
(um) dia de ausencia, para utiliza~30 dentro de 30 (trinta) dias, a partir da data da 
entrega do docuniento a que se refere o "caput". 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - HORARIO PARA AMAMENTACAO 

0 Banco assegurara as funcionarias maes, inclusive adotivas, com filho de idade 
inferior a 12 (doze) meses, 2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um, 
facultada a beneficiaria a op@o pela redu~ao ur~ica da jornada em I (uma) hora. 

Paragrafo ~ r ~ i c o  - Em caso de filhos gemeos, os periodos de descanso sera0 de 
1 (uma) hora cada, f a c u l t a d a ~ p @ o  pela redu@o ljnica da jornada em 2 (duas) horas. 1 
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. - CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOACAO DE SANGUE 

A cada 6 (seis) meses de trabalho, o funcionario tera direito ao abono integral de 
. . .  . . 1 (uni) dia de ausencia para doaqio voluntaria de sangue, exigida a comprovaqio. 

- .  Ill) RELAGOES SlNDlCAlS 

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - TAXA DE FORTALECIMENTO DAS 
ENTIDADES SlNDlCAlS 

0 Banco do Brasil procedera ao desconto em folha de pagamento de todos os 
seus funcionarios - sindicalizados ou niio -, de uma so vez, de contribuiqiio em favor 
das entidades sindicais, no valor aprovado pelas assembleias dos interessados. 

Paragrafo Primeiro - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
assinatura deste Acordo, para a notificaqiio ao Banco, pela CONTEC, dos valores a 
serem descontados em cada base territorial, esclarecido que eventuais atrasos, 
incorreqbes ou omissbes, de valores ou entidades, de responsabilidade daquela 
Confederaqiio, niio seriio objeto de acerto posterior por parte do Banco. 

Parsgrafo Segundo - 0 desconto sera efetuado quando da segunda folha de 
pagamento subsequente ao termino do prazo estabelecido no paragrafo anterior e 
repassado, no prazo de 10 (dez) dias, a Confederaqio Nacional dos Trabalhadores nas 
Empresas de Credito - CON-TEC, que se encarregara de distribui-la as entidades 
sindicais. 

Paragrafo Terceiro - Eventual pendencia judicial ou extra-judicial relacionada ao 
desconto da conti-ibuiqiio devera ser solucionada pelo interessado junto a propria 
entidade sindical, uma vez aue ao Banco com~etira aDenas o ~rocessamento do debito 
dos valores aprovados pelas respectivas ass'embleias gerais'e a ele informados pela 
CON-TEC. - - . . . - - 

Paragrafo Quarto - 0 presente desconto n i o  podera ser efetuado em relaqio ao 
empregado que manifestar sua discordancia junto ao Banco. 

Paragrafo Quinto - A discordancia mencionada no Paragrafo Quarto devera ser 
feita em 3 (tres) vias, protocolada junto a administraqio da dependencia onde lotado o 
empregado, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de expediqio da instruqiio 
circular que divulgar a materia, devendo uma via ser encaminhada ao Sindicato da 
base. 

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - QUADRO DE AVISOS 

Ressalvadas as situaqbes mais favoraveis ja existentes, o Banco colocara a 
disposiqio e sob cor~trole das e~itidades sindicais, em locais de facil acesso aos 
funcionarios, quadros de aviso para afixaqiio de comunicados de interesse da categoria, 
vedada a divulgaqiio de materia politico-partidaria ou ofensiva a quem quer que seja. 

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - REPRESENTANTE SlNDlCAL DE BASE 

A representaq30 sindical de base no Banco podera ser constituida nas 
dependencias com autonomia administrativa, por iniciativa dos funcionarios em conjunto 
com o sindicato da respectiva base. 

Paragrafo Primeiro - A quantidade de Representantes Sindicais de Base 
obedecera o seguinte: 

I- nas dependencias ate 50 funcionarios, 1 (um) Representante Sindical de 
Base; 

II- nas dependencias com mais de 50 ate 100 funcionarios, ate 2 (dois) 
Representantes Sindicais de Base; 

III- nas dependencias com mais de 100 ate 200 funcionarios, ate 3 (tres) 
Representantes Sindicais de Base. -/ py* 



IV- nas dependencias com mais de 200 funcionarios, ate 4 (quatro) 
Representantes Sindicais de Base. 

Paragrafo Segundo - As elei~des sera0 realizadas em qualquer epoca e os 
mandatos dos Representantes expirar-se-iio sempre em 31 de agosto. 

Paragrafo Terceiro - Niio havera a figura do suplente de Representante Sindical 
de Base. Ficando vago o cargo de Representante Sindical de Base, sera convocada 
nova elei~iio, e o novo Representante cumprira mandato complementar. 

Paragrafo Quarto - Durante a vigQncia deste acordo ficam mantidos os mandatos 
ja iniciados antes de lo de setembro de 1995. Serao realizadas novas elei~des para 
mandatos complementares, de tal forma que todos os mandatos de Representantes 
Sindicais de Base tenham o seu termino em 31.08.96. 

Paragrafo Quinto - Fica outorgada aos Representantes Sindicais de Base a 
garantia do emprego, nos termos do artigo 543 da CLT, a partir da notifica@o ao Banco 
da respectiva elei@o. 

0 Banco encaminhara as entidades sindicais copia das guias de contribuiMo 
sindical e assistencial, com rela@o nominal dos respectivos salarios, no prazo mkimo 
de 30 (trinta) dias apos o desconto. 

Objetivando buscar procedimentos democraticos, eficientes e altemativos de 
administra@o de conflitos da rela@o de emprego, melhoria das condi~6es de trabalho 
do seu funcionalismo e a necessidade de constante eleva@o do nivel de qualidade das 
atividades desenvolvidas pela Empresa e do atendimento a seus clientes, fica mantido o 
ComitQ de Rela~des Trabalhistas, como meio de comunica@o permanente entre o 
Banco e o funcionalismo, composto de 6 (seis) representantes da CONTEC e de 1 (um) 
representante de cada um dos seguintes orgaos: NUREF, DEASP, DESED, FUNCI, 
COJUR e AUDIT. 

Paragrafo Primeiro - 0 s  atos, formalidades e procedimentos que visem ao 
desenvolvimento das atividades do ComitQ sera0 sempre norteados no sentido de 
auxiliar o process0 negocial e niio inviabiliza-lo, ficando estabelecido que os assuntos 
discutidos seriio lavrados em memoria. 

Paragrafo Segundo - 0 ComitQ se reunira bimestralmente, devendo a primeira 
reuniiio ser realizada dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do 
presente Acordo, podendo ocorrer reunides extraordinarias, desde que haja comum 
acordo er~tre as partes. 

Paragrafo Terceiro - Fica estabelecido que, entre os assuntos a serem discutidos 
nas citadas reunides, nao se incluem os de ordem econbmica. 

CLAUSULA VIGESIMA NONA - COMITE DE RELAGOES DA SAUDE 

Objetivando buscar procedimentos eficientes que cgnduzam 
satisfatorios de sa~jde dos funcionarios fica mantido o COMITE DE RELAC a 8adr6es ES DA 
SALIDE para assessorar e auxiliar na defini@o da politica de saude do Banco, o qua1 
sera integrado por representantes dos seguintes orgiios: FUNCI, DEASP, DEPRE e da 
CASSl como convidado e tr6s representgntes sindicais indicados pela CONTEC. 

Paragrafo Unico - 0 COMITE DE RELAGOES DA SAUDE se reunira 
mensalmente devendo a primeira reuniao ser realizada dentro de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da assinatura do presente acordo, podendo haver reunides 
extraordinarias se a pauta o exigir, segundo os criterios constantes de regimento interno 
que sera elaborado em conjunto. 



IV) DIVERSAS 

CLAUSULA TRIGESIMA - ACESSO E LOCOMOSAO DE DEFICIENTES 
FlSlCOS 

0 Banco considerara, por ocasiao da constru@o ou reforma de predios, proprios 
ou alugados, a necessidade de realizar obras que facilitem o acesso a funcionarios que 
se locomovam em cadeira de rodas. 

CLAUSUL~'~RIGESIMA PRlMElRA - EXCLUSAO DO BANCO DE D ~ S S ~ D ~ O S  E 
CONVENSOES COLETIVAS 

0 Banco fica desobrigado do cumprimento de quaisquer conven~bes e dissidios 
coletivos envolvendo sindicatos de bancos e bancarios, em todo o territorio national, 
firmados ou ajuizados durante a vigencia deste Acordo. 

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - VIGENCIA 

0 presente Acordo tera vigencia de lo de setembro de 1995 a 31 de agosto de 
1996. 

Para que produza seus efeitos juridicos e legais, as partes assinam este 
instrumento em 3 (tres) vias de igual teor e forma, devendo uma via ser depositada no 
Ministerio do Trabalho. 

Brasilia (DF), 13 de outubro de 1995 

P lo Banc r P Pela CONTEC 
- ---=5====- 

fiouren~o Ferreira do Prado 
Presidente 
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Relator : Ministro Valdir Righetto 
Suscitante: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogados : Drs. Helvecio Rosa da Costa e JoZo Otdvio de Noronha 
Suscitada : CONTEC - CONFEDERA@O NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS 

EMPRESAS DE CREDITO 
Advogado : Dr. Jose Torres das Neves 
TST 

EMENTA: DISS~DIO COLETIVO - REAJUSTE SALARIAL. A funqso 
do Tribunal, antes de tudo, 6 a de dar ao conflito uma 
soluqZo baseada na razoabilidade de forma adequada e 
equsnime. A decisZo que garante a reposiqao dos indices 
mensalmente apurados nos sal6rios dos empregados, nZo 
contraria a legislaqZo que trata da desindexaqZo, mas 
baliza-se no art. 766 da CLT, na InstruqZo Normativa 4/93 
bem como insere-se na cornpetencia normativa do Judici6rio 
Trabalhista. Dissidio Coletivo parcialmente provido. 

Trata-se de Dissidio Coletivo de Smbito nacional suscitado 
pelo ~anco do Brasil S/A contra a CONTEC - Confederaqao Nacional dos 
Trabalhadores nas Empresas de Crgdito. 

Em sua representaqao de fls. 02/12 o Suscitante alega em 
sintese, que havia acordo coletivo entre as partes que vigorou de 
01/09/94 a 31/08/95. Afirma que as partes tentaram exaustivamente, 
mediante 13 (treze) rodadas de negociaqbes, obter novo instrumento 
normativo, culminando apenas com a ceiebraqZo de acordo parcial, 
restando frustrada a autocomposiqZo dos interesses relativos 3s 
cl6usulas de reajuste salarial e da data de pagamento dos empregados. 

Acompanhando a representaqZo vieram aos autos, entre outros, 
os seguintes documentos: acordo coletivo de trabalho parcial celebrado 
entre as partes (f 1s. 15/20) ; aditivo ao acordo coletivo de trabalho 
parcial (f 1s. 21/24) ; segundo aditivo ao acordo croletivo de trabalho 
parcial (f 1s. 28/29) ; e atas das reunides de negociaqZo (fls. 41/88) . 

As fls. 90/91, a Suscitada apresenta Protesto Judicial, com 
fundamento nos arts. 867 e seguintes do C6digo d@ Processo Civil c/c o 
item I1 da InstruqZo Normativa no 04/93, do TST, visando preservar a 
data-base dos empregados que sera0 abrangidos pela ..futura sentenqa 
normativa. 

Em 18 de outubro de 1995 realizou-se, 2s 14 horas e 30 
minutos, a Audigncia de Conciliaqao e InstruqZo, na qua1 a douta 
representante do Ministgrio Pdblico arguiu, em preliminar, a sua 
suspensao para que o Suscitante constituisse advogado que nao fosse 
integrante do seu quadro de empregados (fls. 173/176). 

Tendo em vista a preliminar levantada, o Ministro Instrutor 
suspendeu a audiencia, determinando sua continuaqZo para as 16 horas e 
30 minutos do mesmo dia. 

Reiniciados os trabalhos da audiencia 3s 16 horas e 45 
minutos, o Ministro Instrutor proferiu despacho no sentido de rejeitar 
a prefacial suscitada pela Procuradoria Geral. 

As fls.: 177/211 dos presentes autos, 123 (cento e vinte e 
tr$s) entidades sindicais profissionais, argumentando nZo serem 
filiadas ii CONTEC, ora Suscitada, apresentaram resposta aos termos da 
petiqao inicial, pretendendo ser admitidas na liue como litisconsortes 
passivos necessdrios. Arguiram preliminares de ilegitim'idade ativa e 
passiva para a causa, e :requereram a extinqao do feito, sem julgamento 
do merito. 0 Banco do Brasil manifestou-se sobre o pedido de 
litiscons6rcio na Audiencia de Conciliaqao e Instruqao realizada no 
dia 18/10/95 (fls. 173/176). 

A ConfederaqEio Nacional dos Trabalhadores nbs Empresas de 
Credito - CONTEC, 2s fls. 214/232, se pronuncia a respeito das 
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propostas feitas pelo Suscitado, postulando sejam as mesmas rejeitadas 
e aceitas suas reivindica~des no tocante ao aumento real de sal6rio e 
cartgo eletr6nico. 

Sobre o pedido de ingresso na lide, na condi~Zo de 
' litisconsortes, formulado pelo Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Banc6rios de Brasilia e Outros, manifesta-se a 
Suscitada, As fls. 453/465, requerendo seu indeferimento. 

0 Ministerio Pfiblico do Trabalho, As f1.s. 467/469, emitiu 
parecer, sobre o pedido de admissgo no feito de entidades que se 
pretendem litisconsortes, no sentido do ngo cabimento na hip6tese. 

Em continua~~o, realizou-se no dia 10 de novembro de 1995, 
. As 10 horas, Audiencia de Concilia~go e Instruc$io, na qua1 o Ministro 

Instrutor rejeitou o pedido de ingresso nos autos, formulado pelos 
sindicatos e federa~des na condi~go de litisconsortes passivos 
necessdrios (f 1s. 471/475) . 

Verificada a impossibilidade da permanencia da negocia~go 
entre as partes ou de uma solu~go conciliat6riat concedeu o Ministro 
Instrutor prazo para juntada das razdes finais escritas e determinou a 
distribui~go do process0 na forma regimental. 

Razdes, finais foram apresentadas pela Suscitada As fls. 
480/483 e pelo Suscitante As fls. 484/496. 

0s postulantes a ingresso no feito, na qualidade de 
litisconsortes, apresentaram Agravo Regimental As fls. 501/514. 

Opina a Procuradoria Geral pela extin~go do feito, por 
irregularidade de representaqgo ou por carencia de a@o ante a 
ausencia de interesse de agir. Caso contr6ri0, propugna pela concessSo 
de prazo Zi CONTEC para juntar aos autos as atas das assemblgias dos 
sindicatos de base com as delibera~des dos banc6rios do Banco do 
Brasil sobre autoriza~Zo para negocia~des e sobre pauta de 
reivindica~des para 1995, sob pena de extin~go do feito. NSo se 
verificando prejudicialidade, opina pelo conhecimen.to e nZo provimento 
do Agravo Regimental dos postulantes do litiscons6rcio. El na hip6tese 
de chegar-se ao exame do mgrito do dissidio, o parecer 6 pelo 
reconhecimento de que o mesmo estd limitado As questdes postas pelo 
suscitante e de que essas ngo ensejam o exercicio do poder normativo, 
devendo ser julgado improcedente (f 1s. 606/627) . " 

E o relat6rio. 

1. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAC~O ARGUIDA 
PEL0 MINIST~RIO P ~ L I C O  DO TRABALHO (fls. 173 e 502/506). 

Na audibcia de Concilia~go e Instru~Bo do presente Dissidio 
Coletivo, realizada no dia 18 de outubro do corrente ano, a douta 
representante do Ministgrio Ptiblico do Trabalho arguiu, em preliminar, 
a questgo da irregularidade de representa~ao do Banco do Brasil, nos 
seguintes termos: 

I1Diante da informaggo de que os advogados que atuam no interesse 
do Banco do Brasil ego seus empregados, argiio a necessidade de 
suepensgo da audiOncia para que o Banco constitua advogado que ngo 
seja integrante do seu quadro de empregados. 0 Banco do Brasil 6 
uma empresa estatal. Parte do seu patrim6nio pertence 1 sociedade 
brasileira. Quando a defesa do Banco se faz perante terceiros, 
este utilizars seus advogados empregados cod0 melhor lhe parecer. 
Entretanto, em se tratando das relaggee "interns corporism, que 
colocam em posiqdes antag6nicas o Banco e seus preprios 
empregados, a atuaqao do advogado empregado ngo 6 aceitgvel. 0 
advogado, neste caao, estar6 ocupando duas posiqdes de interesse 
ao mesmo tempo: a posiqgo de interesse do Banco e a de seu preprio 
interesse. Ngo se eats, com essa argiiiqgo, sugerindo a presunqgo 
de que o advogado agir6 com menor empenho no interesse da empresa. 

TST- 11116029 



PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PROC. No TST-DC-215754/95.0 - (AC. SDC -1013/95) 

A questgo deve ser visualizada do ponto de vista da garantia de 
imparcialidade que deve ser assegurada S sociedade. Este 6 o 
fundamento sub j acente Ss previsaes legais sobre impediment0 e 
suspeiqso de magistrados, por exemplo. Trata-se, em principio, de 
assegurar-sea& sociedade a garantia da imparcialidadett. 

Esta prefacial foi renovada pela Procuradoria Geral em seu 
parecer (fls. 502/506), pretendendo a extin~5o do feito, por tratar-se 
de representa~50 irregular. 

Improcedem as argumenta~ees expendidas pela representante do 
Ministgrio Pdblico do Trabalho. 

Comungo do entendimento adotado pelo Exmo. Ministro 
. Instrutor do presente feito, que ao rejeitar a prefacial ora 

suscitada, consignou: 
"DispBe o Art. 18, da Lei 8.906, de 04/07/94, que 6 o atual 
Estatuto da OAB, verbis: 'A relaqgo de emprego, na qualidade de 
advogado, nHo retira a isenqHo tgcnica nem reduz a independ8ncia 
profissional inerentes 3 advocacia.' Por sua vez, o Art. lo, da 
ResoluqHo no 03/92, do Tribunal de Btica da OAB, prescreve, 
verbis: 'Art. lo - o advogado vinculado ao cliente ou 
constituinte, por relaqgo empregaticia ou por contrato civil de 
prestabao permanente de serviqos, e integrante de departamento 
juridico ou erggo de assessoria juridica, ptiblico ou privado, 
pode, sem infring8ncia btica, recusar o patrocinio de aqHo 
judicial ou reivindicaqso que envolvam direitos decorrentes de 
leis ou normas que lhe sejam tambh aplicdveis ou que contrariem 
expressa orientaqao que anteriormente tenha dado.' Por ai se vQ 
que 6 legitima a assistancia juridica do advogado empregado ao seu 
empregador, mesmo quando este litiga contra seus empregados, pois 
sua relaqao de emprego, ex vi  l e g i s  (Art. 18, caput, da Lei 
8.906/94), nHo lhe retira a isenqgo tecnica, nem reduz sua 
independ8ncia profissional, relativa a advocacia. A Resoluqso no 
03/92, do Tribunal de Btica da OAB, apenas faculta a esse advogado 
escusar-se de patrocinar a causa do empregador nesses casos, mas 
nHo o obriga a faz8-lo (fl. 174). 

Acrescento ao respeitsvel entendimento, que h6 muito o Banco 
do Brasil se faz representar na Justi~a ~rabalhista por seu corpo 
juridico . 

Ressalto, ainda, que a este fato costumeiro precedem os 
pr6prios contratos individuais de trabalho destes causidicos com a 
institui~Bo bancdria, nos quais constam expressamente a contrata~5o 
especifica para a defesa dos interesses do Banco. Assim, o 
descumprimento da referida condiq50 laboral, d5 ensejo despedida 
motivada por desidia. 

Portanto, REJEITO a preliminar arguida. 

2. PRELIMINAR DE C A R ~ C I A  DE ~Cjio ANTE A AUS~NCIA DE 
INTERESSE DE AGIR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL. (fls. 506/511) 

Aduz a representante do Ministerio Pdblico do Trabalho, em 
prefacial, a cargncia de aq5o por entender impossivel reconhecer o 
atendimento das condiq6es da a ~ 5 o  coletiva, no que concerne ao 
interesse de agir, quando o empregador vem a juizo pedir ao Tribunal o 
reconhecimento, em senten~a normativa, de que s6 6 obrigado a conceder 
aos empregados aquilo que a lei determina *e sem demonstrar a 
existtincia de conflito. 

Consigna, ainda, que a quest50 restringa-se ad interesse de 
agir, afastando-se qualquer discuss50 acerca da legitimidade do Banco 
do Brasil para ajuizar a ~ 5 o  coletiva (fls. 506/507). 

Contrariamente ao que propugna a Procuradoria, entendo 
caracterizado, nos autos, o interesse de agir do Banco suscitante, 
restando afastada a cargncia de aq5o arguida. 
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Tomando como pressuposto a pr6pria defini~do do que vem a 
ser a ~ d o  coletiva - o direito subjetivo de requerer ao Estado a 
presta~Eio de sua atividade jurisdicional em determinado conflito 
coletivo de trabalho, encontra-se respaldado o interesse de agir do 
Suscitante. 

0 Banco entabulou negocia~bes com a CONTEC e estas 
culminaram na celebra~Eio de acordo parcial em 10.10.95 (fls. 15/29). 0 
instrumento coletivo nZo incluiu as cldusulas referentes ao reajuste 
salarial e a data de pagamento dos saldrios por ndo haverem as partes 
chegado a um ajuste satisfat6rio para ambas. Dai porque o ajuizamento, 
pelo Banco do Brasil, do presente dissidio coletivo.. 

Logo, o interesse do Banco suscitante configurou-se, uma vez 
que persistindo a recusa 2s negocia~bes, consoante se vislumbra dos 
autos, deve prevalecer o interesse pGblico da coletividade na breve 
solu~do do conflito coletivo, conforme a regra que deflui do art. 8 " ,  
in fine, da CLT. 

Quando inexiste a possibilidade da autocomposi~do entre as 
partes, busca-se a proteqdo do Estado o qual, possuindo o monop6lio da 
Justiqa, aplica coativamente a norma juridica. Dd-se, portanto, a 
heterocomposi~Zo, isto 6, o Estado, atravgs do Poder Judicidrio, 
procura solucionar o conflito. 

Recha~o a afirmativa da inexisthcia de lide, formulada pelo 
Ministgrio PGblico, na medida em que esta se configurou no momento em 
que as partes ndo conseguiram chegar a um consenso em torno das 
condi~bes alusivas ao reajuste salarial e data do pagamento dos 
saldrios. 

Segundo li~Zo do saudoso Ministro Coqueijo Costa: 
"A lide, a decidir, 6 o conflito de interesses, sem o qual ngo hL 
necessidade do direito (Carnelutti), resultante de uma pretens3o 
resistida, sendo que Frederico Marques substitui a expressgo 
'resistidan por 'insatisfeita' , porque basta que um dos sujeitos 
exija a preval8ncia de um interesse e haverd pretensao 
desatendida." 

Verificando-se, como o foil na espgcie, o impasse, 2s partes 
6 facultado ajuizar a competente a ~ d o  coletiva. 

Constata-se que, na hip6tese1 o Banco do Brasil, ao se 
utilizar da faculdade de acionar o Judicidrio visando solucionar o 
conflito coletivo, atravgs do exercicio normativo da Justi~a do 
Trabalho, pretendeu ver dirimido, de forma def initi-va, o impasse, para 
que este nSo se delongasse no tempo. 

Ao buscar a mdquina judicidria, pretendem as partes tomar 
cihcia da atual orienta~%o jurisprudential desta Justi~a 
Especializada e visam o estabelecimento de novas condi~bes de 
trabalho, como meio de se resolver o conflito coletivo entre o capital 
e o trabalho atravgs do exercicio do seu poder normativo, 
discriciondrio e legiferante, que lhe foi constitucionalmente 
outorgado. 

Igualmente, n%o prospera a assertiva de que em n%o havendo 
greve n%o haveria interesse do patronato em ajuizar a presente a~%o. 

Inquestiondvel a existhcia do interesse, n%o s6 pelos 
argumentos acima mencionados, como tarnbgm pelo fato de que nas 
hip6teses de conflito coletivo ndo solucionado, existe sempre a 
possibilidade emergente de eclosdo do movimento paredista. A greve, 
nestes casos, apresenta-se latente e tal acontecimento poderia 
tumultuar o equilibrio e a paz social, insistentemente dalmejados por 
todos. 

Provado portanto o interesse fundamental a impulsionar a 
tutela jurisdicional e preenchidas as condi~bes da a~%o coletiva, 
REJEITO a preliminar. 

VR/ 
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3. DO AGRAVO REGIMENTAL APRESENTADO AS FLS. 524/537 POR 123 
ENTIDADES PROFISSIONAIS (SINDICATOS E FEDERAC~ES) PRETENDENTES A 
INGRESS0 NO FEITO NA CONDICWO DE LITISCONSORTES. 

as fls. 177/211 dos presentes autos, 123 (cento e vinte e 
trEs) entidades' sindicais profissionais, argumentando nSo serem 
filiadas 5 CONTEC, ora Suscitada, apresentaram resposta aos termos da 
petiqzo inicial, pretendendo ser admitidas na lide como litisconsortes 
passivos necess6rios. 

0 pedido de ingress0 dos 121 Sindicatos e 2 Federa~des na 
lide como litisconsortes foi rejeitado pelo Ministro Instrutor do 
presente dissidio, na AudiGncia de Concilia~So e Instru~Zo realizada 

. no dia 10 de novernbro do corrente ano, pelos segui:ntes fundamentos, in 
verbis : 

"0 direito sindical brasileiro, na conformidade do artigo 8' e 
seue incisoe, da Constituiggo Federal, esti fwdado nos seguintes 
principios: a) liberdade sindical e de sindicalizaggo; b) 
unicidade sindical; c) sistema confederativo de repreeentaggo em 
trQs graue, eindicato, federaglo e confederaglo; d) delimitaggo 
territorial e categorial de repreeentaggo. As relagdee coletivae 
de trabalho, segundo a extensgo dos intereeses abstratoe em causa, 
tergo 'nos seue termos como sujeitos as entidadee eindicais de 
qualquer grau e, em circunetancias especiais, as entidades 
ernpregadoras. Assirn, se o interesse 6 local, integrarHo os termos 
da relaggo as entidades de primeiro grau, sindicatos. Se oe 
interesses slo regionaie ou, em regra, estaduais, e tranecendem os 
lirnites de representaggo do sindicato, intervb ae federagdee. Se 
de W i t o  rnaior aos lirnites de repreeentaggo das federagdes, a 
relaggo coletiva seri integrada pelae confederagdes. Na hipoteee 
dos autos, os interesses deduzidos na representaggo pel0 
Suscitante e na rnanifestaggo da Entidade Suscitada se estendem ao 
territ6rio nacional e a Entidade Suscitante dispde de quadro h i c o  
de pessoal nacional. Sendo assim, 6 invigvel a relaggo coletiva, 
quer negocial, quer processual coletiva, corn a participaggo das 
entidades sindicais locais, sindicatos estaduais e federagdes em 
nfmero de cento e vinte e tr8e. Esta hip6tese sequer seria 
admitida no sietema em que vigora o prhcipio do pluralismo 
sindical. A dieposigzo do inciso IV do artigo 8' da ConetituigHo, 
irnpondo a obrigatoriedade da participaggo dos sindicatos nas 
negociag8ee coletivae, ngo pode ser interpretada como excludente 
das federagaee ou das confederagdes, dado que a expressgo 
Isindicatoen compreende entidade sindical de qualquer nivel. Nem o 
inciso I11 do artigo 8O, quando estabelece que ao eindicato cabe a 
defesa dos direitos e intereeees coletivos ou individuais da 
categoria, eeti limitando, nae relagdee coletivae negociaie ou 
proceeeuais, a participaggo do eindicato corn excluego dae 
entidadee de eegundo grau e grau superior. Tambh ngo ee pode 
interpretar o 1 2O do artigo 114 da Constituiggo Federal, quando 
refere 3 faculdade de os respectivos sindicatos ajuizar dissidio 
coletivo como diepoeiego limitativa da iniciativa das demais 
entidades sindicais, porque, mais uma vez, a expressgo 
Isindicatoe1 estd utilizada de forma abrangente a todas as 
entidades sindicaie. Por outro lado, ee diivida houvesee a respeito 
da matGria, o artigo lo da Lei 8.984, de 7 de fevereiro de 1995, 
ao estender a competQncia da Justiga do Trabalho, de que trata o 
artigo 114, aeeim diepde: 'Compete 3 Juetiga do Trabalho conciliar 
e julgar oe dieeidioe que tenham origem no cumprimento de 
conveng8ee coletivae de trabalho ou acordoe coletivos de trabalho, 
rneemo que ocorram entre eindicatoe ou entre eindicato de 
trabalhadores e empregadorl, evidenciando, de urn lado, a 
abrangQncia da expreeego 'sindicatosn e, por autro lado, o 
reconhecimento da legitimaggo doe empregadoreds. Do ponto de vista 
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jurldico-proceeeual, nos termoe do artigo 46 do Cddigo de Proceeeo 
Civil, duae ou maie peeeoae podem litigar no meemo proceaao em 
conjunto, ativa e paeeivamente. No artigo 47 explicita-ee a 
exietgncia do litieconedrcio neceeedrio, quando, por diepoeiqzo de 
lei ou pela natureza da relaqzo jurldica, o juiz tiver de decidir 
a lide de mod0 uniforme para todae ae partee, o que eupde maie de 
uma parte no pdlo ativo ou paeeivo da relaqzo proceeeual. Eetae 
regrae do direito proceeeual comum em princlpio nzo ee conciliam 
com o proceeeo doe dieeldioe coletivoe, porque guardam 
conformidade com ae demandae de natureza individual pliirima de 
intereeeee concretoe. Mae ainda que ee tenha como aplicdveie ao 
W i t o  do proceeeo de dieeldio coletivo, parte da relaqso 
proceeeual 6 a categoria profieeional que, para oe efeitoe 
proceeeuaie, eetard repreeentada pelo eindicato, federaqzo ou 
confederaqzo, eegundo oe princlpioe que informam o direito 
eindical braeileiro, na forma inicialmente colocada. Ora, ee eetzo 
em cauea intereeeee abetratoe da categoria profieeional doe 
bancdrioe do Banco do Braeil no W i t o  nacional e, 
coneeqiientemente, excedente aoe limites de repreeentaqzo do 
eindicato e da federaqzo, a repreeentaqzo ed pode ee dar pela 
confederaq~o, que integrard o termo da relaqzo proceeeual, 
representando, na forma da lei e da Conetituiqiio, toda a 
categoria. A circunet6ncia de algumae dae entidadee poetulantee 
nzo eetarem filiadae S confederaqzo niio retira deeta a 
repreeentaqao da categoria, porque ela ee faz por forga de lei. 
Sobre a mat6ria j6 exietem pronunciamentoe precedentee deeta 
Corte, que rejeitaram a intervengzo no proceeeo dae entidadee de 
primeiro e eegundo graue como litiecone~rtes.~ (fls. 472/473) 

NZo se conformando com o teor da decisZo acima proferida, o 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Banc6rios de Brasilia e 
os Outros 122 (cento e vinte e dois) postulantes a ingresso no feito, 
na qualidade de litisconsortes apresentaram Agravo Regimental, com 
fulcro no art. 338, letra "h", do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho, pretendendo sua reconsideraqSo, ou caso mantida, 
sua reforma. Argumentam que houve violaqZo contra os incisos I11 e VI, 
do artigo 8O, bem como contra o 5 2" do "art. 114, todos da 
Constituiq30 Federal, que indicam o Sindicato, ente sindical de 
primeiro grau, como legitimo defensor dos direitos individuias e 
coletivos da categoria; el sendo assim, a relacgo coletiva de ambit0 
nacional somente ser% integrada pela ConfederaqZo mediante previa 
autorizaqZo das entidades basilares, jamais sob enica vontade do 
conselho de representantes. Insurgem-se tambgm contra a interpreta~ao 
dada ao art. lo da Lei no 8984, de 07 de fevereiro de 1995. Alegam, 
ainda, que a deciszo incorreu em cerceamento de defesa, alem de 
apresentar-se em desarmonia com o principio da reserva legal (art. So, 
incisos LV e 11, da Carta Magna), por nZo ser o litiscons6rcio um 
instituto caracteristico apenas das demandas de natureza individual 
plerima de interesses coletivos (fls. 501/514). 

No mesmo sentido do entendimento adotado pelo Ministro 
Instrutor ao rejeitar o pedido de ingresso dos pretendentes a 
litisconsortes (acima transcrito) , este Colegiado j6 se pronunciou 
quando do exame do DC anterior envolvendo as mesmas partes (TST-DC 
128644/94.8). Naquela oportunidade entendeu a SDC ser inadmissivel o 
litiscons6rcio necess6rio de entidades de primCiro grau em ~issidio 
Coletivo de natureza nacional, em virtude de limitac6es de ordem 
territorial, que lhes impedem atuaqZo ao nivel do ~issidio. Por 
faltar-lhes capacidade para atuar alem das linhas demarcadoras de suas 
respectivas bases territoriais. Assim, requerida a instauraqZo da AqZo 
Coletiva pelo Banco do Brasil, s6 a Confedera~Zo dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crgdito - CONTEC pode figurar no p61o pass%o da relaq80, 
pois s6 ela tern a representaqZo da categoria. 
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A regra geral estabelecida nos § § do art. 534 Consolidado 
prev6 que os Sindicatos, enquanto 6rgZos representativos de base, 
tenham legitimidade para ajuizar dissidio coletivo. 

Contudo, esta norma comporta excecdes quando se verifica a 
inexisthcia de' sindicato representativo da categoria profissional 
numa base territorial determinada, bem como quando se tratar de 
dissidio de 2mbito nacional, visando a institui~Zo de regras comuns em 
todo o Pais. Na segunda hip6tese a legitimidade ad causam 6 da 
Confedera~Zo, que representa nacionalmente a categoria profissional. 

Tanto no sistema sindical brasileiro como o entendimento 
doutrindrio, afastam do process0 trabalhista a possibilidade de 
ocorr6ncia de litiscons6rcio necessdrio em se tratando de Dissidio 
Coletivo, nZo s6 pelos argumentos jd esposados como tamb6m pelo fato 
de que a senten~a normativa proferida na a ~ Z o  coletiva de trabalho tem 
eficdcia geral, abstrata e alcance "erga omnesI1 no tocante a todos os 
individuos que integram as categorias dissidentes, sejam eles 
associados ou nZo ao Sindicato, filiados ou nZo S Confedera~Zo. 

Assim, na hip6tese em que figure em um dos p6los da rela~Zo 
processual, Empresa que tenha quadro de carreira organizado a nivel 
nacional, apenas uma entidade representativa da categoria profissional 
tambem de kmbito nacional poderia ser admitida no outro p61o da a~Zo. 

Por todo o exposto, entendo incabivel o ingress0 dos 121 
Sindicatos e duas Federa~des como litisconsortes passivos necessdrios, 
razz0 pela qua1 NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental apresentado Ss 
fls. 501/514. 

2. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAC&O ARGUIDA 
PEL0 MINISTERIO P ~ L I C O  DO TRABALHO (fle. 173 e 502/506). 

Na audiencia de Concilia~Bo e Instru~Zo do presente Dissidio 
Coletivo, realizada no dia 18 de outubro do corrente ano, a douta 
representante do Ministgrio Pdblico do Trabalho arguiu, em preliminar, 
a questgo da irregularidade de representa~go do Banco do Brasil, nos 
seguintes termos: 

"Diante da informaqlo de que oe advogadoe que atuam no intereeee 
do Banco do Braeil elo eeue empregadoe, arflo a neceeeidade de 
euepeae3o da audi8ncia para que o Banco coneeitua advogado que nlo 
eeja integrante do eeu quadro de empregadoe. 0 Banco do Braeil B 
uma empreea eetatal. Parte do eeu patrim6nio pertence 1 eociedade 
braeileira, Quando a defeea do Banco ee faz perante terceiroe, 
eete utilizard eeue advogadoe empregadoe como melhor lhe parecer. 
Entretanto, em ee tratando dae relaggee "interns comorien, que 
colocam em poeiq2iee antag6nicae o Banco e eeue prdprioe 
empregadoe, a atuaqlo do advogado empregado nlo B aceitavel. 0 
advogado, neete caeo, eetard ocupando duae poeiq6ee de intereeee 
ao meemo tempo: a poeiqHo de intereeee do Banco e a de seu prdprio 
intereeae. Nlo se estd, corn eaaa argiiiqlo, augerindo a preeunqlo 
de que o advogado agird corn menor empenho no intereaae da empreea. 
A queetso deve eer vieualizada do ponto de vieta da garantia de 
imparcialidade que deve aer aaaegurada 1 aociedade. Eete 6 o 
fundamento aubjacente Se previegee legaia aobre impediment0 e 
euepeiqlo de magiatradoa, por exemplo, Trata-ee, em principio, de 
aaaegurar-ae b aociedade a garantia da imparcialidaden. 

Esta prefacial foi renovada pela Procuradoria Geral em seu 
parecer (fls. 502/506), pretendendo a extinqZo db feito, por tratar-se 
de representaqzo irregular. 

Improcedem as argumentaq6es expendidas pela representante do 
Ministerio Pdblico do Trabalho. 

Comungo do entendimento adotado pelo Exmo. ~inistro 
Instrutor do presente feito, que ao rejeitar a prefacial ora 
suscitada, consignou: 
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I1Diep5e o Art. 18, da Lei 8.906, de 04/07/94, que 6 o atual 
Eetatuto da OAB, verbie: 'A relaggo de emprego, na qualidade de 
advogado, nZo retira a ieenglo t6cnica nem reduz a independ8ncia 
profiseional inerentee a advocacia.' Por eua vez, o Art. lo, da 
Reeoluggo no 03/92, do Tribunal de 6tica da OAB, preecreve, 
verbie: 'Art. lo - o advogado vinculado ao cliente ou 
conetituinte, por relaggo empregatlcia ou por contrato civil de 
preetagHo permanente de servigoe, e integrante de departamento 
juridico ou 6rgSo de aeeeeeoria juridica, ptiblico ou privado, 
pode, sem infringbncia Qtica, recuear o patroclnio de ag5o 
judicial ou reivindicaglo que envolvam direitoe decorrentes de 
leis ou normae que lhe eejam tamb6m aplicdveie ou que contrariem 
expreeea orientagzo que anteriormente tenha dado.' Por al ee vb 
que B legltima a aeeietbncia juridica do advogado empregado ao eeu 
empregador , m e m o  quando eete litiga contra eeue empregadoe, poie 
eua relagso de emprego, ex vi l eg i s  (Art. 18, caput, da Lei 
8.906/94), nSo lhe retira a ieenggo tQcnica, nem reduz eua 
independbncia profieeional, relativa 1 advocacia. A ReeolugZo no 
03/92, do Tribunal de Btica da OAB, apenae faculta a eese advogado 
eecuear-ee de patrocinar a cauea do empregador neeees caeoe, mas 
nHo o obriga a fazb-lo (fl. 174). 

Acrescento ao respeitbvel entendimento, que h6 muito o Banco 
do Brasil se faz representar na Justica Trabalhista por seu corpo 
juridico . 

Ressalto, ainda, que a este fato costumeiro precedem os 
pr6prios contratos individuais de trabalho destes causidicos com a 
instituicgo bancbria, nos quais constam expressamente a contratacgo 
especifica para a defesa dos interesses do Banco. Assim, o 
descumprimento da referida condi~go laboral, d6 ensejo 2 despedida 
motivada por desidia. 

Portanto, REJEITO a preliminar arguida. 

3. PRELIMINAR DE CAR~NCIA DE A ~ O  ANTE A AUS~NCIA DE 
INTERESSE DE AGIR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL. (fls. 506/511) 

Aduz a representante do Ministgrio Pdb1:ico do Trabalho, em 
prefacial, a cartncia de acgo por entender im$ossivel reconhecer o 
atendimento das condi~des da a@o coletiva, no que concerne ao 
interesse de agir, quando o empregador vem a juizo pedir ao Tribunal o 
reconhecimento, em sentenca normativa, de que s6 6 obrigado a conceder 
aos empregados aquilo que a lei determina e sem demonstrar a 
existtncia de conflito. 

Consigna, ainda, que a questgo restringe-se ao interesse de 
agir, afastando-se qualquer discussZo acerca da legitimidade do Banco 
do Brasil para ajuizar a@o coletiva (fls. 506/507). 

Contrariamente ao que propugna a Procuradoria, entendo 
caracterizado, nos autos, o interesse de agir do Banco suscitante, 
restando afastada a cartncia de acZo arguida. 

Tomando como pressuposto a pr6pria defi.nicZo do que vem a 
ser a ~ Z o  coletiva - o direito subjetivo de requerer ao Estado a 
prestacZo de sua atividade jurisdicional em determinado conflito 
coletivo de trabalho, encontra-se respaldado o interesse de agir do 
Suscitante. 

0 Banco entabulou negocia~des com a CONTEC e estas 
culminaram na celebra~Zo de acordo parcial em 10'. 10.95 (f 1s. 15/29) . 0 
instrumento coletivo nZo incluiu as cl6usulas referentes ao reajuste 
salarial e a data de pagamento dos sal6rios por nSo haverem as partes 
chegado a um ajuste satisfat6rio para ambas. Dai porque o ajuizamento, 
pelo Banco do Brasil, do presente dissidio coletivo. 

Logo, o interesse do Banco suscitante configurou-se, uma vez 
que persistindo a recusa as negocia~des, consoante se' vislumbra dos 
autos, deve prevalecer o interesse pdblico da coletividade na breve 
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soluqZo do conflito coletivo, conforme a regra que deflui do art. 8", 
in fine, da CLT. 

Quando inexiste a possibilidade da autocomposiqZo entre as 
partes, busca-se a proteqZo do Estado o qual, possuindo o monopdlio da 

' Justiqa, aplica' coativamente a norma juridica. Dd-se, portanto, a 
heterocomposiqZo, isto 6, o Estado, atraves do Poder Judicidrio, 
procura solucionar o conflito. 

Rechaqo a afirmativa da inexistgncia de 1-ide, formulada pelo 
Minist6rio Ptiblico, na medida em que esta se conf igurou no momento em 
que as partes nZo conseguiram chegar a um consenso em torno das 
condiqbes alusivas ao reajuste salarial e data do pagamento dos 

. saldrios. 
Segundo liqZo do saudoso Ministro Coqueijo Costa: 

"A lide, a decidir, 8 o conflito de intereeeee, eem o qual nso hS 
neceeeidade do direito (Carnelutti), reeultante de uma pretenezo 
reeietida, eendo que Frederico Marquee eubetitui a expreeeao 
Ireeietida1 por Iineatiefeita1, porque baeta gue w doe eujeitoe 
exija a preval8ncia de urn intereeee e haverS preteneso 
deeatendida." 

Verificando-se, como o foil na especie, o impasse, 5s partes 
6 facultado ajuizar a competente aqZo coletiva. 

Constata-se que, na hipdtese, o Banco do Brasil, ao se 
utilizar da faculdade de acionar o Judicidrio visando solucionar o 
conflito coletivo, atraves do exercicio normativo da Justiqa do 
Trabalho, pretendeu ver dirimido, de forma definitiva, o impasse, para 
que este nZo se delongasse no tempo. 

Ao buscar a mdquina judicidria, pretendem as partes tomar 
cigncia da atual orientaqso jurisprudential desta Justiqa 
Especializada e visam o estabelecimento de riovas condiqbes de 
trabalho, como meio de se resolver o conflito coletivo entre o capital 
e o trabalho atrav6s do exercicio do seu poder normativo, 
discriciondrio e legiferante, que lhe foi constitucionalmente 
outorgado. 

Igualmente, nZo prospera a assertiva de que em n%o havendo 
greve n%o haveria interesse do patronato em ajuizar a presente aqZo. 

Inquestiondvel a existgncia do int-esse, n%o s6 pelos 
argumentoa acima mencionados, como tamb6m pelo fato de que nas 
hipdteses de conflito coletivo nZo solucionado, existe sempre a 
possibilidade emergente de eclosZo do movimento paredista. A greve, 
nestes casos, apresenta-se latente e tal acontecimento poderia 
tumultuar o equilibrio e a paz social, insistentemente almejados por 
todos . 

Provado portanto o interesse fundamental a impulsionar a 
tutela jurisdicional e preenchidas as condiqbes da aqao coletiva, 
REJEITO a preliminar. 

4. I~RITO. 
4.A. CLAUSULAS PROPOSTAS PEL0 BANCO SUSCITANTE (fle. 2/10). 
cL~~USULA la - REAJUSTE SALARIAL. 

"Em 01.09.95, o Banco reajuetars 08 ealgrioe doe eeue empregadoe 
em 20,94% (vinte virgula noventa e quatro por cento) , incidentee 
eobre ae tabelae ealariaie vigentee em 31.08.9Sn. 

0 Banco do Brasil aduz na peqa inicia:L que o reajuste em 
20,94% decorre do fie1 cumprimento do dispostoc no art. 9" da MP no 
1109/95 e que seria o indice mdximo suportdvel por ele; na medida em 
que, consoante demonstrado por documentos carreados aos autos, os 
prejuizos pelo Suscitante acumulados no ano em curso, computados at6 
setembro/95 (data-base da categoria) chegaram ao montante de R$ 
3.848.717,OO (trgs rnilhdes oitocentos e quarenta e oito mil setecentos 
e dezessete reais) - fls. 156/157, 160/162 e 477/478. 

A CONTEC, atrav6s de sua contestaqZo argumenta que: 
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"0 reajuste dos salgrios, em lo de setembro de 1995, mediante 
aplicagso de 100% do fator correspondente variaqso integral do. 
ICV, medido pelo DIEESE, no periodo de lo de setembro de 1994 a 31 
de agosto de 1995, 6 a iinica condiqso para manter-se o poder de 
compra dos sal6rios ao nlvel de um ano antes. 
Ainda mesmo que se admita a aplicaqso do art. 9' da Medida 
Provis6ria no 1.138, de 28 de setembro de 1995, segundo o qua1 6 
assegurado o reajuste dos salsrios, na data-base de cada categoria 
profissional, pel0 lndice de variaqso do IPC-r apurado, desde a 
dltima data-base at6 junho de 1995, h6 de ser encontrado o 
reajuste dos sal6rios para os meses de julho e agosto de 1995" 
(fl. 216). 

Alega, a Suscitada que a MP 1.138/95 se destina 2 cldusulas 
de futuros instrumentos normativos, na medida em que foi publicada no 
DO de 29/09/95 e portanto, nZo poderia abranger o periodo de revisZo, 
considerando-se que a data-base da categoria 6 lo de setembro do 
presente ano. 

Consigna, ainda, que seu pedido encontra respaldo na 
garantia de irredutibilidade dos sal6rios (art. 7O, VI da CF/88) e que 
seria de todo pertinente a consideracZo da varia~Zo do custo de vida, 
em todo o' periodo da revisZo, I1auando menosI1, segundo suas pr6prias 
palavras, de acordo com os indices oficiais, isto 6, de 25,80% (fl. 
218). 

Finalmente, destaca a CONTEC que o setor dos bancos privados 
assegurou reajuste geral de sal6rios 2 base de 30%, conforme convencZo 
coletiva que anexa aos autos, e que este fato seria relevante, na 
medida em que inexiste registro na hist6ria do sindicalismo dos 
bancdrios de concessZo de reajuste salarial pelas empresas privadas em 
nivel superior ao dos bancos oficiais (fl. 223). 

Disp6e o art. g o ,  da Medida Provis6ria no 1.106/95: 
"Art. 9' - 6 assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base 
da respectiva categoria ap6s a vigSncia desta Medida Proviseria, o 
pagamento de reajuste relativo 5 variaqso acumulada do IPC-r entre 
a dltima data-base e junho de 1995, inclusi~e.~~ 

Inicialmente, devemos levar em considera~Zo que a Medida 
Provis6ria supracitada rep6e as perdas sa'lariais geradas pela 
inflaqgo do periodo de setembro/94 at6 junho/95, a partir de 
quando nZo mais se verifica o IPCr/IBGE como indicador oficial 
para a recomposi~Zo salarial. 

A despeito desta disposi~Zo legal, nZo podemos nos olvidar 
que sendo a data-base da categoria lo de set.embro, restariam a 
descobertos, para efeito de recomposi~Zo das perdas, os meses de julho 
e agosto/95. 

Conquanto nSo haja como atender o pleito da CONTEC, que 
pretende a aplica~So de 100% da varia~Zo do ICV/DIEESE no periodo (em 
torno de 67%), por fugir 2 atual realidade econ8mico-financeira da 
institui~Zo bancdria suscitante, como tamb6m 2s regras praticadas pela 
politica salarial vigente, consider0 que o Poder Normativo 
constitucionalmente assegurado a esta Justi~a do Trabalho permite que 
exercitamos aquele poder legiferante, pautad.0 pelo senso de 
conveniencia e justi~a e norteados pela eqiiidade e principios gerais 
do direito. 

Observando que o minimo legal 2 hip6tese vem a ser 
exatamente o que dispde a MP 1106/95, preceito hue o Banco Suscitante 
entende vidvel, entendo que trata-se de medida razodvel 'e justa que o 
reajuste em questso englobe o percentual preconizado pelo art. 9" da 
MP 1106/95 at6 junho/95 el para os meses de julho e agosto/95 sejam 
observados os indices oficialmente apurados. 

Por todo o exposto, embora o process0 inflaciondrio esteja 
em declinio, mas considerando a necessidade de minimizbr consequCncia 
de eventual perda do poder aquisitivo, defiro o reajustamente salarial 



k PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PROC. No TST-DC-215754/95.0 - (AC. SDC -1013/95) 

base de 30%, compensando-se os aumentos espontsneos ou compuls6rios, 
salvo os previstos no item XXI da InstrucZo Normativa no 4/93 do TST. 

Contudo, a douta maioria entendeu por bem deferir o reajuste 
salarial de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o saldrio de setembro 
de 1995, compensando o reajuste jd concedido. 

CLAUSULA 2. - DATA PARA o PAGAMENTO DOS S A L ~ I O S .  
"A data para o pagamento dos salbrios dos enpregados do Banco 
serb, a partir da folha do mbs de novembro/95, entre o 2" e 5" dia 
iitil do mSa de competbncia." 
"Parbgrafo lfnico - Havendo diaponibilidade Einanceira, o Banco 
adiantarb, mensalmente, todo dia 20 (vinte) de cada mbs, at6 20% 
do salgrio bruto, limitado a 100% do saldrio liquido, cujo valor 
aerd, obrigatoriamente, deacontado na data do pagamento do 
reapectivo mba de competbncia. 

0 Suscitante ampara sua proposta no que dispde o art. 459 da 
CLT e no fato de que estancada a espiral inflaciondria, nZo haveria 
razZo para justificar a antecipaqZo do pagamento para os dias 20 e 25 
de cada mes, como vinha fazendo o Banco ao longo dos anos (fls. 
09/10). 

'Arguments o Banco do Brasil que trata-se de dar efetivo 
cumprimento ao disposto no art. lo e § § da MP 936/95 publicada no 
D.0.U de 08/03/95, reeditada sob os nos 965/95, 990/95, 1016/95, 
1040/95, 1066/95, 1093/95, 1125/95 e 1158/95. (fl. 487) 

Em contestacZo, a ConfederacZo Suscitada alega ser esta 
Justica Especializada incompetente para, em sede de Dissidio Coletivo, 
legitimar a alteracZo de milh6es de contratos individuais de trabalho, 
cuja intangibilidade estaria assegurada pelos arts. 468 da CLT e 5O, 
XXXVI da CF/88, al6m do Enunciado 51/TST. 

Consigna ainda que a condicZo nZo era proveniente da mera 
liberalidade do Banco, mas que a garantia consta do Regulamento do 
Suscitante. (fls. 228/229). 

RazZo assiste A suscitada. 
Efetivamente a alteraqao no calenddrio de pagamento, que vem 

sendo de muito efetuada pel0 Banco entre os dias 20 e 25 de cada mes 
importaria em alteraqgo dos contratos individua-is de trabalho, visto 
que tal condiqZo jd estaria integrada aqueles contratos. 

Tarnb6m nZo vislumbro bnus em demasia ao Banco em manter as 
datas em que vem praticando pagamento dos saldrios. Alids, neste ponto 
os maiores prejudicados com a alteracZo seriam os pr6prios 
trabalhadores. 

Alem disto os ditames legais apontados pelo Sindicato (as 
Medidas Provis6rias) encerram mera faculdade, a ser exercida dentro 
dos limites da razoabilidade. 

Destarte, INDEFIRO A CONDI@O. 

4.B. c L ~ s U L A S  PROPOSTAS PELA SuSCITADA/CONTEC (fls. 
214/232). 

CLjiUSULA 3 a - AUMENTO REAL. 
"0s saldrioa doa funcion&rios do Banco, jb corrigidos, aerzo 
aumentados, em 12,7% a partir de 01/09/95, referente ao cdlculo da 
rentabilidade media doa bancoa, em 1994, n3o podendo aer inferior 
ao nacionalmente pago P categoria". t 

A justificativa trazida pela CONTEC para a condicZo em exame 
6 a de que improcede a resistsncia do Banco a concessao da 
produtividade sob o argument0 de ter registrado baixa lucratividade, 
no periodo, uma vez que hd indicadores objetivos de indices de 
produtividade positivo, consoante enumera as fls. 223/224. Aponta, 
outrossim, que os conceitos de produtividade e lucratividade nZo podem 
ser confundidos. 
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Nas suas razdes finais, o Suscitante aduz que a cldusula 
atinente ao aumento real a titulo de produtividade encontra obstdculo 
na Medida Provis6ria 1106, de 29/08/95, reedita.da e atual Medida 
Provis6ria no 1171, de 27/10/95. 

~crescenta aos seus argumentos que o maior 6bice 2 concessZo 
pleiteada verifica-se pelo comprovado deficit acu~nulado ate setembro 
deste ano. Considera que seria antagbnico o deferimento de 
produtividade em confront0 proposta feita pelo pr6prio Banco 
relativamente ao reajuste salarial (fl. 492). 

Com efeito, razz0 n8o assiste a confedera~80 ora suscitada. 
A reiterada e atual orientaczo desta SDC vem se verificando 

no sentido de que a concessao de aumento real encontra-se afeta a 
demonstracZo cabal, nos autos, de que a Empresa tenha auferido 
lucratividade ou produtividade no periodo. 

Assim, desde a edicZo da Lei no 8.880, de 27 de maio de 
1994, publicada no D.0 de 28/05/94, que dispbs sobre o Programa de 
EstabilizacZo Econbmica e o Sistema Monetdrio Nacional e instituiu a 
Unidade Real de Valor-URV, a Eq. Secao de Dissidios Coletivos desta 
Corte, vem indeferindo uualuuer indice de wrodutividade sem o devido 
amparo em indicadores obietivos. 

No presente caso, n8o resta demonstrado t:al requisito, antes 
pelo contrdrio, os documentos trazidos aos autos comprovam o deficit 
em que se encontra o Banco do Brasil. 

Sendo assim, INDEFIRO a condic80. 

CLAUSULA 25' - CARTXO ELETR~NICO. 
"Cartlo EletrGnico - 0 Banco dotard euae dependgnciae e brgloe da 
Direglo Geral, de equipamentoe que atraves de programae, af erirzo 
com exatidgo oe hordrioe de entrada e eaida de eeue funciondrioe, 
evitando com ieeo a prdtica do trabalho gratuito e nlo 
remunerado" . 

A fundamentac8o esposada na contestac8o da Suscitada 6 a 
seguinte. 

I1Atualmente, o Banco adota a chamada Folha Individual de 
Preeenga-FIP, para efeito de controle da real jornada de trabalho 
de cada empregado. Do citado documento con"etam oe eepagoe para 
indicativoa do horirio, interrupgaee da jornada e preetagzo 
extraordinbria. 
A anotaqBo concernente ao tempo de trabalho extraordindrio B de 
reaponaabilidade da chefia imediata. Na prdtica, tem ee verificado 
manipulaqso daa anotagzee. A realidade laboral vem eendo deturpada 
em deefavor doe empregadoa. Hd, em coneeqiiQncia, a prdtica 
generalizada de trabalho extraordinirio, 8- a devida 
contrapreetaggo aalarial. 
0 que ee pretende, como foram de coibigBo abueo, 6 a inetituiglo 
de cartlo eletrGnico a eer ueado pelo empregado, no inicio e 
t6rmin0, do trabalho extraordinirio, com conexlo com o eetor 
encarregado da elaboragao da folha de pagamentofl (fls. 231/232). 

0 Banco aponta que a condie80 apreCo encontra obstdculo na 
1egisla~Zo vigente (art. 74 da CLT), a qua1 nacl exige equipamentos 
especiais para sua anota~80, bem como na Portaria no 1120/95, DOU de 
09/11/95, que viabiliza a adoc8o de procedimento diferenciado de 
controle da jornada laboral (f 1s. 194/195) . 

De fato, a condie80 encontra sua reguramentaq80 estabelecida 
em lei e nZo h6 como determinar a Empresa a implantaka0 do cartgo 
eletrbnico, por tratar-se de quest80 afeta a esfera administrativa do 
Banco . 

Pelo exposto, INDEFIRO A C~USULA. 
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5. CUSTAS. 
Arbitro as custas, pro rata, a serem calculadas sobre o 

valor arbitrado de R$ 50.000,OO (cinquenta mil reais) . 

ISTO POSTO: 

ACORDAM os Ministros da SeqZo Especializada em Dissidios 
Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho: I - Por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de irregularidade de represerita~Eio processual do 
Banco do Brasil S/A, arguida pela Douta Procuradoria Geral do 
Trabalho. I1 - Por unanimidade, rejeitar a preliminar de carencia do 
direito de a@o, arguida pela Douta Procuradoria Geral do Trabalho. 
I11 - Por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental de fls. 
501/514. IV - M6rito: REAJUSTE SALARIAL: Por maioria, deferir o 
reajuste salarial de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o saldrio de 
lo de setembro de 1995, compensando o reajuste j6 concedido, vencidos 
parcialmente os Excelentissimos Senhores Ministros Valdir Righetto e 
Jos6 Zito CalasZs (Convocado) e os Excelentissimos Senhores Juizes 
Convocados Pimenta de Mello e Umberto Grillo. DATA DO PAGAMENTO 
SALARIAL: Por maioria, indeferir a presente cl6usula, vencidos os 
Excelentissimos Senhores Ministros Almir Pazzianotto, Ursulino Santos, 
Roberto Della Manna e Jos6 Ajuricaba. AUMENTO REAL: Por unanimidade, 
indeferir a presente clbusula. CART~O ELETR~NICO: Por maioria, 
indeferir a presente cldusula, vencido o Exc:elentissimo Senhor 
Ministro Convocado Jos6 Zito CalasZs. Por unanimidade, def erir as 
custas, pro rata, a serem calculadas sobre o valor arbitrado de R$ 
50.000,oo (cinquenta mil reais) . 

Brasilia, 11 de dezembro de 1995. 

Presidente 
josB AJURICABA DA COSTA E SILVA 
2. 

Relator. 
VALDIR RIGHETTO 

Ciente: Subprocurador-Geral 
CARLOS NEWTON DE SOUZA PINTO do Trabalho 
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