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U ,- Rblator : MINISTRO INDALECIO GOMES NETO 

~uscitante: CONFEDERAcAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE 
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CREDITO - CONTEC 

'procurador: Dr. Jose TGrres das Neves 

( iuscitado : BANCO DO BRASIL S/A 
"qvogado : Dr. Jose Alberto Couto Maciel 
. JNTA: Dissidio Coletivo de ~ompet6ncia originaria da Seqdo Normativa 
Acordo. Celebrado nos autos. 

A Constituiqdo da Republics estabeleceu a primazia da nego- 
ciaqbo coletiva para a solugSo dos conflitos coletivos de trabalho. 
Embora ajuizado o Dissidio Coletivo, mas tendo as partes chegado a 
acordo antes do julgamento, homologa-se o mesmo para que produza os 
efeitos legais. 

Trata-se de Dissidio Coletivo de natureza econ6mica instau- 
; rado pela CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE 

CREDITO - CONTEC contra o BANCO DO BRASIL, objetivando a instituiqso 
de normas e condiqdes de trabalho no total de setenta e nove clausu- a. 

las, em substituiqdo aquelas constantes dos instrumentos normativos, 
cuja vigencia expirou em 31 de agosto de 1992 (fls. 02/49). 

Corn a inicial, juntou a Suscitante procuraqdo (fls. 65), 
edital de convocaqiio de reunido extraordinaria, dirigida aos membros 
do Conselho de Representaqdo da CONTEC, com a finalidade, dentre 
,outras, de outorgar poderes a Confederaqdo, juntamente com as Federa- 
qdes e Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos BancBrios, para 
celebrarem Acord Coletivo ou instaurarem dissidio coletivo (fls. 66), 
c6pia autentica a da ata da reunido extraordinaria (fls. 67/69), < H 
c6pias autenticadas dos ac6rddos proferidos nos Dissidios Coletivos 
nos 13.873/90.2 e DC 35.830/91.5 (fls. 70/76 e 77/101), respectivamen- 
te, e atas das tratativ'as previas consubstanciadas em sete turnos 
(fls. 102/137). 

Ap6s a realizaqdo de trgs audiencias conciliatdrias (fls. 
2230/2231, 2246 e 2249/2250), as partes chegaram a um acordo consti- 
tuido de quarenta e quatro cl6usulas (fls. 2249/2263), desistindo a 
Suscitante das dema.is, ato que contou com a anuencia do Suscitado. 

1 

opinou 
A douta  proc cur ado ria-Geral, em parecer de fls. 2266/2268 

pels homologa~do do acordo, a 

E o relatorio. 
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ACORDO DE fls. 2251/2263 : 

Resolveram os Jitigantes, durante a realizaqdo da terceira 
audi&ncia de conciliaqdo que se deu em 16 de novembro do corrente, 
chegar a um entendimento quanto a maioria das reinvidicaqdes, reque- 
rendo a homologaqdo. Sdo estas as condiqees ajustadas: 
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CLJiUSULA PRIMEIRA - REAJUSTE SALARIAL 
Em lQ.O9.92, o Banco reajustara o valor dos Vencimentos- 

Padrdo das tabelas resultantes da aplicagao integral da sentenga do 
Tribunal Superior do Trabalho no Dissidio Coletivo/91 (DC/35830/91-5) 
pel0 percentual de 1.049,70% (hum mil, quarenta e nove virgula setenta 
por cento). 

Paragrafo unico - 0 Banco reajustara, em lQ .09.92, as tabe- 
las de ~dicionais-~adrdo segundo percentuais que resultem nos valores 
abaixo : 

AP VALOR 

VOTO : HOMOLOGO. 

C~USULA SEGUNDA - ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE 
Sobre as Tabelas de Vencimento-PadrSo e de Adicionais-Padrdo 

corrigidas na forma da clausula primeira, o Banco concedera adicional 
de produtividade de 5% (cinco por cento). 

VOTO: HOMOLOGO. 

CI&SULA TERCEIRA - ANTECIPAC~ES E REAJUSTES 
Em cumprimento aos artigos quarto e quinto da Lei nQ 8419, 

de 07.05.92, os valores dos salarios terdo a incidsncia das seguintes 
corregbes: 

a) antecipagzo bimestral: nos meses de novembro de 1992, 
margo e julho de 1993, toda vez que a inflaqdo acumulada do bimestre 
anterior, medida pelo IRSM ou indice que venha a substitui-lo, for 
igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), as antecipagbes 
bimestrais a que se refere a Lei nQ 8.419 de 07.05.92, serSo concedi- 
das nos seguintes percentuais; 
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a.1) 85% (oitenta e cinco por cento) da inflaqso acumulada 
no bimestre anterior, para os empregados que percebem ate tres sala- 
rios minimos; 

a.2) 80% (oitenta por cento) da inflaqzo acumulada no bimes- 
tre anterior, para os empregados que percebem acima de tres sal6rios 
minimos, assegurado como reajuste minimo o valor resultante da letra 
a.1; 

b) reajustes quadrimestrais: nos meses de janeiro e maio de 
1993, os reajustes quadrimestrais a que se refere a Lei nQ 8.419, de 
07.05.92, considerado o indice do FAS/IRSM ou indice que venha a 
substitui-lo, serso concedidos os seguintes percentuais: 

b.1) 100% (cem por cento) da inflaqso acumulada no quadri- 
mestre para os empregados que percebem ate tres salarios minimos, 
compensadas as antecipaqdes concedidas no periodo; 

b. 2) 85% (oitenta e cinco por cento) da inf laqgo acumulada 
no quadrimestre para os empregados que percebem acima de tres sal6rios 
minimos, desde que a inflaqso acumulada no bimestre anterior seja 
igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), compensadas as 
antecipaqdes concedidas no periodo, assegurado como reajuste minimo o 
valor resultante da letra b.1. 

Paragrafo primeiro - A tabela de AP constante do paragrafo 
~nico da cl6usula primeira, ap6s a aplicaqgo do adicional de produti- 
vidade constante da clausula segunda, sera corrigida em janeiro/93 
(relativamente ao quadrimestre de setembro a dezembro/92) exclusiva- 
mente com base no percentual de inflaqso de dezembro/92. 

Paragrafo segundo - As condiqdes estabelecidas nesta cl6usu- 
la serso mantidas enquanto vigente a Lei nQ 8419, de 07.05.92, altera- 
das em favor do funcion6rio se lei mais benefica assim dispuser. 

VOTO: HOMOLOGO 

C~USULA QUARTA - PLAN0 DE CARGOS E SAL~RIOS 

0 Banco restabelecer6, ate maio/93, os intersticios remune- 
rat6rios existentes entre os VP da Carreira Administrativa e vigentes 
at6 31.08.91 (12% e 16%), na forma abaixo: 

I - fevereiro/93: elevaqso do intersticio minimo para 10%; 
I1 - marqo/93: elevaqso do intersticio minimo para 11%; 
111- maio/93: elevaqso dos intersticios para 12%, do E-1 ao 

E-9, e 16%, a partir do E-9 ate E-12; 

Paragrafo Primeiro - Em caso de superveniencia de fator que 
dificulte a Empresa a implementaqso dos interticios nos termos previs- 
tos no ucaputn desta clausula, o Banco convocara o funcionsrio indica- 
do na forma dos par6grafos segundo e terceiro da clausula oitava para 
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a aferigiio, em conjunto, da capacidade de pagamento da Empresa e alte- 
raga0 do calendario ali contido. 

Paragrafo Segundo - 0 Banco garantira, durante a vigencia 
deste acordo, a manutenggo do intersticio minimo verificado entre os 
VP da Carreira Administrativa, inclusive apos implementadas suas 
elevagdes. 

VOTO: HOMOLOGO 

0 Banco implementara, a partir de lQ .12.92, a jornada de 6 
(seis) horas de trabalho para os exercentes de cargos comissionados. 

Paragrafo ~nico - A partir de lQ.12.92, a hora extra tera 
como base de calculo o somatorio de todas as verbas salariais. . 

VOTO: HOMOLOGO 

CLAUSULA SEXTA - ADICIONAL DE FUNCAO E REPRESENTACAO 

0s Adicionais de FungSo e Representagso e a Gratificagso de 
Caixa serso corrigidos pelos mesmos indices e nas epocas dos reajustes 
concedidos ao VP da categoria inicial da Carreira Administrativa. 

Paragrafo Primeiro - 0 disposto no I1caputlI desta cl6usula 
somente se aplica aos reajustes concedidos a partir de lQ.12.92, 
observado, ainda, o contido no paragrafo primeiro da clausula tercei- 
ra. 

Paragrafo Segundo - A gratificagso de Caixa (AP 35) passa a 
correponder, a partir de lQ .09.92, ao AP 14 e, a partir de 1 Q . 01.93, 
ao AP 13. 

VOTO: HOMOLOGO 

0 anuenio devido a cada ano de servigo efetivo do empregado 
correspondera a 1% (um por cento) do seu Vencimento-PadrZo, observado 
como piso o valor fixado nacionalmente para a categoria banc6ria. 

VOTO : HOMOLOGO 

0 Banco assegurara o sistema de participagdo dos funcion6- 
rios nos lucros da Empresa. 0 valor desta participagso correspondera A 
distribuiggo de 20% do montante destinado ao rateio de dividendos aos 
acionistas. 

Paragrafo Primeiro - A cada funcionario correspondera uma 
cota de igual valor, apurada atraves da divisSo do montante a ser 
distribuido pelo numero de funcionarios do Banco na data do balango 
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correspondente. Aos funcionarios que se desligarem da empresa serd 
assegurada a quota proporcional aos meses trabalhados, a partir de 
01.07.92. 

Paragrafo Segundo - Sera assegurado o acompanhamento de 
todas as informaqdes necessarias para a apuraqdo do desempenho finan- 
ceiro da Empresa. Este acompanhamento ocorrera atraves de um funcionA- 
rio indicado pela CONTEC, o qua1 sera liberado de suas funqdes normais 
nos dias necessarios ao desempenho da tarefa, assegurado o acesso a 
todos os documentos e dados pertinentes, mas sujeitando esse funciond- 
riot sob as consequencias legais, a obrigatoriedade de guarda do sigi- 
lo de todas as informaqdes e documentos de que tomar conhecimento, nos 
termos do'Regulamento do Sistema de Auto-Regulaqdo do Banco. 

Paragrafo Terceiro - Ao funcionario de que trata o paragrafo 
anterior, serdo asseguradas a garantia no emprego, nos termos do arti- 
go 543 da CLT, e a concessdo - nos dias em que estiver no exercicio , 
das suas funqdes - de vantagens de cargo comissionado, na forma 
prevista nas instruqdes regulamentares para os Instrutores do Banco. 

Paragrafo Quarto - 0s valores decorrentes do disposto no 
"caputW serdo creditados aos empregados, nas datas do credito dos 
dividendos dos acionistas e calculados sobre o resultado do semestre 
civil imediatamente anterior. 

Paragrafo Quinto - As partes entendem que o sistema de 
participaqbo nos lucros nbo deve se restringir ao aspect0 de distri- 
buiq8o de valores monetarios, devendo, necessariamente, ser complemen- 
tad0 por mecanismos que objetivem maior democratizaqbo e transparsncia 
nas rela~des entre a Empresa e seus empregados. 

Paragrafo Sexto - 0 Banco instalara, no prazo de 90 dias, 
contados a partir da assinatura deste Acordo, Grupo de Trabalho com 
vistas a analise dos objetivos previstos no paragrafo anterior. 

Paragrafo Setimo - A participaqbo nos lucros assegurada 
neste instrumento ndo substitui a remuneraqzo do trabalho que se 
constitui na contraprestaqzo salarial, nem deve ser caracterizada, 
para quaisquer efeitos, como verba de natureza salarial. 

VOTO: HOMOLOGO. 

0 Banco fornecera a seus empregados, a titulo de ajuda- 
alimentaqdo, 01 (um) tiquete no valor de Cr$ 18.000,OO (dezoito mil 
cruzeiros) - reajustavel mensalmente pel0 IPC/FIPE -, para cada dia 
efetivamente trabalhado. 

Paragrafo ~nico - De carater indenizatorio e de natureza nbo 
salarial, o tiquete sera utilizado para ressarcimento de despesas com 
aquisiqdo de alimentos em restaurantes, lanchonetes, mercearias e 
supermercados, na forma da regulamentaqzo a ser expedida pelo Banco. 

VOTO: HOMOLOGO. 
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0 Banco assegurara a seus empregados o valor mensal corres- 
pondente a Cr$ 270.000,OO (duzentos e setenta mil cruzeiros) - reajus- 
tavel mensalmente pel0 IPC/FIPE -, para as despesas com internamento 
de cada filho, inclusive adotivo, na faixa etdria de tres meses 
completes a sete anos incompletos, em creches de livre escolha. 

Paragrafo Primeiro - 0s signitarios entendem que a concessiio 
prevista nesta clausula atende ao disposto nos paragrafos primeiro e 
segundo do artigo 389 da CLT, a Portaria nQ 1, de 15.01.69, baixada 
pelo Diretor-Geral do Departamento de Seguranqa e Higiene do Trabalho, 
ao Decreto nQ 93.408, de 10.10.86, bem como a Instruqiio Normativa nQ 
196, de 22.07.87, expedida pelo Ministro-Chefe da Secretaria de Admi- 
nistraqiio Publica da ~residgncia da Republics. 

Paragrafo Segundo - Fica estipulado que o beneficio e conce- 
dido em funqiio do filho, e nZo do empregado, vedada, por conseguinte, 
a acumulaqiio da vantagem em relaqZo ao mesmo dependente. 

VOTO: HOMOLOGO. 

A remuneraqso da hora de trabalho extraordinario sera supe- 
rior em 60% (sessenta por cento) a da hora normal. 

ParAgrafo Primeiro - 0 valor das horas extraordindrias e das 
substituiqdes de cargo comissionado sera pago com base nas tabelas 
salariais vigentes na data do seu pagamento. 

Paragrafo Segundo - Quando da utilizaqiio integral ou do 
saldo de ferias, ao servidor sera devida a media atualizada das horas 
extras prestada nos 4 (quatro) meses anteriores ao afastamento - ou 12 
(doze), se solicitado - sem prejuizo das demais normas vigentes a 
respeito da materia, vedada a acumulaq~o. 

Paragrafo Terceiro - Caso o Banco suprima a pratica da pror- 
rogaqiio de expediente, pagara aos servidores atingidos indenizaqiio na 
forma do Enunciado 291 do Tribunal Superior do Trabalho. 

Paragrafo Quarto - 0 disposto no paragrafo anterior nZo se 
aplica aos funcionarios cadastrados como prestadores habituais de 
horas extras. 

Paragrafo Quinto - Acordam os signatarios que o percentual 
contido no "caput" supre, para todos os efeitos, a exiggncia do 
disposto no artigo 59, paragrafo lQ, da Consolidaqdo das Leis do 
Trabalho. 

VOTO: HOMOLOGO. 

C~USULA DECIMA-SEGUNDA - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 



PODER JUDICIARIO . , 
> ., . JUSTICA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
- - - 

PROC. Na TST-DC-58615/92.0 - (AC. TP.0928/92) 

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

Paragrafo unico - Para este efeito, a interrupqao na presta- 
q80 de hora extra em qualquer dia da semana, decorrente de encerramen- 
to antecipado do expediente, substituiqso de cargo comissionado, afas- 
tamentos abonados, inicio de licenqa-maternidade ou falta classificada 
como licenqa-saude, nZio prejudicara a vantagem mencionada no vvcaputvv, 
relativamente a mesma semana. 

VOTO : HOMOLOGO. 

A partir do sexto anugnio, inclusive, a aquisiqso de 
licenqa-prgmio passara a ser anual, observada a proporqso de 18 
(dezoito) dias para cada ano de efetivo exercicio. 

Paragrafo Primeiro - A concess50 prevista no wcaput"niio 
acarretara revisso de qualquer especie em licenqas-prgmio relacionadas 
a quinquenios completados pelos funcionarios ate 31.08.92. 

Paragrafo Segundo - A utilizaqso em descanso podera ser 
fracionada em periodo de 5 (cinco) dias. Na hipotese de saldo infe - 
rior a 10 (dez) dias, a fruiqso devera ocorrer de uma unica vez. 

Paragrafo Terceiro - A conversso em especie do beneficio 
adquirido na forma prevista no vvcaputvv desta clausula depender6 de 
regulamentaqso especifica do Banco, observada a conveniencia adminis- 
trativa da Empresa. 

VOTO: HOMOLOGO. 

Quando da utilizaqzo integral ou do saldo de ferias, ao 
servidor que vier substituindo cargo comissionado sera devida, propor- 
cionalmente aos dias substituidos, a media atualizada da respectiva 
vantagem percebida nos 4 (quatro) meses anteriores ao do afastamento - 
ou 12 (doze), se solicitado -, sem prejuizo das demais normas vigentes 
a respeito do assunto, vedada a acumulaqSo. 

Paragrafo unico - Na utilizaqso de licenqa-prgmio, ser6 
assegurado o mesmo tratamento previsto no l1caputW, limitado a 4 (qua- 
tro) meses, contudo, o periodo de apuraqso da vantagem. 

VOTO: HOMOLOGO. 

0 trabalho realizado das 22 (vinte e duas) horas de um dia 
ate as 7 (sete) horas do dia seguinte sera considerado noturno e remu- 
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nerado com adicional de 60% (sessenta por cento) em relaqso 2i hora 
normal. 

Paragrafo Qnico - Considera-se integralmente noturno, para 
efeito exclusive de remuneraq50, a jornada de trabalho iniciada entre 
22 (vinte e duas) horas e 02:30 (duas e trinta) horas, independente- 
mente de encerrar-se em horario diurno. 

VOTO : HOMOLOGO. 

CL,AUSULA DECIMA-SEXTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

0 recebimento pelo empregado do Adicional previsto na legis- 
laq5o n5o desobriga o Banco de buscar resolver as causas geradoras da 
insalubridade. 

Paragrafo Primeiro - 0 Banco garante a empregada gestante. 
que perceba Adicional de Insalubridade o direito de ser deslocada para 
outra dependdncia n5o insalubre, t5o logo notificado da gravidez. 

Paragrafo Segundo - 0s exames periodicos de saude dos empre- 
gados que percebem o Adicional de ~nsalubridade estar5o tambem dire- 
cionados para o diagnostic0 das molestias a cujo risco se encontram 
submetidos. 

VOTO: HOMOLOGO. 

CLAUSULA D~CIMA-SETIMA - INDENIZACWO POR MORTE ou INVALIDEZ 
DECORRENTE DE ASSALTO 

0 Banco pagara indenizaqdo, no caso de morte ou invalidez 
permanente, a favor do empregado ou de seus dependentes legais, em 
conseqiidncia de assalto intentado contra o Banco ou contra empregado 
conduzindo valores, a serviqo do Banco, consumado ou nso, de valor 
igual a Cr$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhdes de cruzeiros), 
atualizavel mensalmente pel0 IPC/FIPE. 

Paragrafo Primeiro - 0 Banco examinara as sugestdes apresen- 
tadas pelas entidades sindicais, atraves da CONTEC, visando ao aprimo- 
ramento das condiqdes de seguranqa de suas dependdncias. 

Paragrafo Segundo - Ao funcionario ferido nas circunst&ncias 
previstas no "caputn, o Banco assegurara a complementaq50 do "auxilio- 
doenqaI1durante o periodo em que ainda n5o caracterizada a invalidez 
permanente. 

Paragrafo Terceiro - 0 Banco assumird a responsabilidade, 
observado o limite mencionado no llcaputll, por prejuizos materiais e 
pessoais sofridos por funcionarios, ou seus dependentes, em consequdn- 
cia de assalto ou de sequestro a este relacionado. 

Paragrafo Quarto - 0 Banco assegurara assistdncia medica e 
psicologica, esta por prazo n5o superior a 1 (urn) ano, a empregado ou 
seu dependente - vitima de assalto ou seqiiestro que atinja ou vise a 

'ST-  1 7 1 1600 1 
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atingir o patrimanio da Empresa - cuja necessidade de assistencia 
seja identificada em laudo emitido por medico do Banco. 

Paragrafo ~uinto - A indenizaggo de que trata esta clausula 
podera ser substituida por seguro, do mesmo valor, sem anus para o 
empregado. 

VOTO : HOMOLOGO. 

No caso de depend0ncia com excess0 de funcionarios em seu 
quadro, constatado na data do respectivo despacho da remoqiio, o Banco 
assegurara, nas transferencias a pedido para agencias com vaga e loca- 
lizadas em outro municipio, o ressarcimento das despesas com transpor- 
te de moveis, passagens e abono dos dias de trhsito, na forma regula- 
mentar estabelecida para as remoqdes concedidas no interesse do servi- 
GO 

VOTO: HOMOLOGO. 

CLAUSULA D~CIMA-NONA - APERFEICOAMENTO TECNOL~GICO 

0 Banco examinara sugestdes apresentadas pelas entidades 
sindicais, atraves da CONTEC, a prop6sito das consequOncias da implan- 
tag50 de modificagees tecnologicas em suas depend0ncias. 

VOTO: HOMOLOGO. 

0 Banco liberara, durante uma hora por dial um funcionArio, 
lotado na dependencia mais proxima, para fiscalizar o funcionamento do 
restaurante mantido pela Empresa e notificar o org5o responsavel das 
irregularidades acaso observadas. 

Paragrafo unico - 0 funcionario e o respectivo suplente 
serZo indicados pelo sindicato em cuja base territorial se localize o 
restaurante. 

VOTO: HOMOLOGO. 

As folgas obtidas serZo utilizadas em qualquer epoca, obser- 
vada a conveniencia do serviqo. 

Paragrafo dnico - 0 Banco podera facultar a seus servidores 
a conversiio em especie de folgas adquiridas e n5o utilizadas. 

VOTO: HOMOLOGO. 

CLAUSULA VIG~~~I-SEGUNDA - FRACIONAMENTO DA JORNADA DE 
TRABALHO 



PODER JUDICIARIO 
. 

l ~ .  
JUSTlCA D O  T R A B A L H O  

T R I B U N A L  SUPERIOR D O  T R A B A L H O  
4. 

PROC, NP TST-DC-58615/92.0 - (AC. TP.O928/92) 
. - 

Fica vedado o fracionamento da jornada de trabalho dos 
empregados que cumprem o regime de 6 (seis) horas diarias. 

VOTO : HOMOLOGO. 

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA - HORARIO DE REPOUSO E DE TRABA- 
LHO EM ATIVIDADES REPETITIVAS 

0 Banco assegurara aos exercentes das funqdes de digitaqzo, 
microfilmagem e operaqzo de telex descanso de 10 (dez) minutos a cada 
50 (cinquenta) minutos de trabalho continuo. 

VOTO: HOMOLOGO. 

Observado o principio da isonomia, o Banco assegurara a 
todos os seus empregados os mesmos beneficios e vantagens regulamenta- - 
res . 

VOTO: HOMOLOGO. 

0 ingress0 no quadro de pessoal do Banco, quando verificado 
nas ~arreiras Administrativa ou Tecnico-Cientifica, dar-se-6, sempre, 
mediante aprovaqso em concurso publico e para o posto inicial da 
~arreira. 

Paragrafo ~nico - A transferencia de carreira, no gmbito da 
Empresa, dar-se-a mediante seleqso na forma da regulamentaqiio interna 
do Banco. 

VOTO : HOMOLOGO. 

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA - F9LHA INDIVIDUAL DE PRESENCA - 

ANOTAC~ES DE HORARIO. 
Acordam os signatarios que a Folha Individual de Presen- 

qa - FIP utilizada pelo Banco, com registro da hora de entrada e 
saida, bem como dos intervalos para repouso, atende a exiggncia 
constante do artigo 74, paragrafo 2", da Consolidaqso das Leis do 
Trabalho. 

VOTO: HOMOLOGO. 

CLAUSULA VIG~SIMA-S~TIMA - FALTAS DECORRENTES DE PARTICIPA- 
CAO EM MOVIMENTOS GREVISTAS 

0 Banco reclassificarA, para o codigo w47811(0utros Abonos), 
as ausgncias decorrentes de participaqiio em movimentos grevistas ocor- 
ridos no mgs de setembro de 1992. 

VOTO: HOMOLOGO. 
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CL~USULA VIG~SIMA-OITAVA - LICENCA-ADOCAO 

0 Banco abonara o afastamento de 6 0  (sessenta) dias corridos 
- contados a partir da data do Termo de Adog8o ou Provis6rio (Termo de 
Guarda e Responsabilidade) - para as funcionarias que comprovadamente 
adotarem criangas corn idade de ate 1 (urn) ano e 11 (onze) meses. 

Paragrafo ~nico - Caso o adotante seja do sex0 masculine, o 
Banco abonara 1 (urn) dia de ausencia, para utilizaqdo dentro de 30 
(trinta) dias, a partir da data da entrega do documento a que se refe- 
re o "caputn. 

VOTO: HOMOLOGO. 

0 Banco assegurara as funcionarias mdes, inclusive adotivas, . 
com filho de idade inferior a 6 (seis) meses, dois descansos especiais 
de meia hora cada um, facultada a beneficiaria a opg80 pela reduqso 
unica da jornada em uma hora. 

Paragrafo ~nico - Em caso de filhos gemeos, os periodos de 
descanso serdo de 1 (uma) hora cada, facultada a opqdo pela reduqdo 
unica da jornada em 2 (duas) horas. 

VOTO: HOMOLOGO. 

A cada 6 (seis) meses de trabalho, o funcionario tera direi- 
to ao abono integral de 1 (urn) dia de ausencia para doaqdo voluntaria 
de sangue, exigida a comprovaqdo. 

VOTO: HOMOLOGO. 

0 Banco considerara, por ocasido da construqdo ou reforma de 
predios, proprios ou alugados, a necessidade de realizar obras que 
facilitem o acesso a funcion5rios que se locomovam em cadeira de 
rodas. 

VOTO: HOMOLOGO. 

0 Banco concordara com a opqdo do funcionario pelo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviqo, corn efeito retroativo, na forma da 
legislaqdo pertinente. 

VOTO: HOMOLOGO. 
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0 Banco nSo impora restri~bes aos funcionarios em decorren- 
cia de ajuizamento de reclama~des na Justi~a. 

VOTO: HOMOLOGO. 

CLAUSULA TRIGESIMA-OUARTA - CONTRIBUICWO SINDICAL E ASSIS- 
TENC IAL 

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

VOTO : HOMOLOGO. 

Objetivando buscar procedimentos democraticos, eficientes e' 
alternativos de administra~go de conflitos da relaqSo de emprego, 
melhoria das condiqdes de trabalho do seu funcionalismo e a necessida- 
de de constante elevagSo do nivel de qualidade das atividades desen- 
volvidas pela Empresa e do atendimento a seus clientes, fica criado o 
Comitg de Rela~bes Trabalhistas, como meio de comunicaqSo permanente 
entre o Banco e o funcionalismo, composto de 6 (seis) representantes 
indicados pela CONTEC, bem como de 1 (um) representante do GAREF e 1 
(um) representante de cada um dos seguintes 6rgSos: DIREC, DEASP, 
DESED, FUNCI, COJUR, AUDIT e RECUR. 

Paragrafo Primeiro - 0s atos, formalidades e procedimentos- 
que visem ao desenvolvimento 'das atividades do Comitg serdo sempre 
norteados no sentido de auxiliar o process0 negocial e nSo 
inviabiliza-lo, ficando estabelecido que os assuntos discutidos serSo 
lavrados em ata. 

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

Paragrafo Terceiro - Fica estabelecido que, entre os assun- 
tos a serem discutidos nas citadas reunides, nSo se incluem os de 
ordem econ6mica. 

VOTO: HOMOLOGO. 

0 Banco promovera seminario, com a participaqSo da CONTEC e 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do 
presente Acordo, para debater a Politica de Saude da Empresa. 

VOTO : HOMOLOGO. 
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Fica autorizada a afixa~do na Empresa de quadros de avisos 
do sindicato para comunicagdes de interesse da categoria profissional, 
vedada a divulgagao de materia politico-partidaria ou ofensiva a quem 
quer que seja. 

VOTO : HOMOLOGO. 

0 Banco concedera licenga n8o remunerada, na forma do artigo 
543 da CLT, paragrafo segundo, aos empregados eleitos e investidos em 
cargos de administrag50 sindical. 

Paragrafo Primeiro - 0 Banco, mediante solicitagZo da 
CONTEC, assumira o Bnus e a contagem de tempo de servigo, inclusive 
para aquisigao de abono-assiduidade, nas cessdes previstas no wcaputn, 
observados os seguintes limites: 

I - ate 1 (um) empregado por sindicato com mais de 300 (tre- 
zentos) associados; 

I1 - ate 48 (quarenta e oito) empregados para a CONTEC. 
Paragrafo Segundo - A vantagem prevista no paragrafo ante- 

rior sera assegurada a partir da data do deferimento pelo Banco do 
pedido de cessso formulado pela CONTEC e estara limitada a 31.08.93. 

Paragrafo Terceiro - mediante solicitagZo da CONTEC, o Banco 
assegurara - pelo prazo de 60 dias, contados a partir da data de 
retorno aos servigos, e em carater pessoal - as vantagens de cargo 
comissionado acaso detidas pelos servidores cedidos na forma do para- 
grafo primeiro. 

Paragrafo Quarto - Aos empregados eleitos e investidos em 
cargos de dire~Bo de sindicatos com 300 (trezentos) associados ou 
menos, sera0 abonadas integralmente ate 5 (cinco) ausencias por mes em 
dias uteis, acumulaveis ate o maximo de 15 (quinze) dias, para fruigzo 
na vigencia do mandato, Mediante comprovag50 de efetivo desempenho das 
fung6es inerentes ao cargo, concessSo que se limitara a 1 (um) empre- 
gad0 para cada entidade sindical. 

Paragrafo Quinto - Em qualquer dos casos acima, fica assegu- 
rada, no retorno, a localizaq50 na dependencia de origem, no posto 
ef etivo. 

VOTO: HOMOLOGO. 

A representa~so sindical no Banco podera ser constituida por 
iniciativa dos funcionarios em conjunto com o sindicato respectivo, na 
razz0 de um delegado para cada grupo de 50 (cinquenta) empregados por 
dependencia, assegurado o minimo de 1 (um) delegado. 
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Paragrafo unico - Fica outorgada aos delegados a garantia do 

emprego, nos termos do artigo 543 da CLT. 

VOTO: HOMOLOGO. 

0 Banco do Brasil procedera ao desconto em folha de pagamen- 
to de todos os seus empregados - sindicalizados ou n5o -, de uma s6 
vez, de contribuiq50 em favor das entidades sindicais, no valor apro- 
vado pelas assembleias dos interessados. 

Paragrafo Primeiro - Fica estabelecido o prazo de 30 (trin- 
ta) dias, a contar da assinatura deste Acordo, para a notificaqzo ao 
Banco, pela CONTEC, dos valores a serem descontados em cada base 
territorial, esclarecido que eventuais atrasos, incorreqdes ou omis- 
sdes, de valores ou entidades, de responsabilidade daquela Confedera- 
qBo, n5o ser5o objeto de acerto posterior por parte do Banco. 

Paragrafo Segundo - 0 desconto sera efetuado quando da 
segunda folha de pagamento subsequente ao termino do prazo estabeleci- 
do no paragrafo anterior e repassado, no prazo de 10 (dez) dias, 2i 
Confederaq50 Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Credit0 
CONTEC, que se encarregara de distribui-lo as entidades sindicais. 

Paragrafo Terceiro - Eventual pendencia judicial ou extra- 
judicial relacionada ao desconto da contribuiq50 devera ser soluciona- 
da pel0 interessado junto a pr6pria entidade sindical, uma vez que ao 
Banco competira apenas o processamento do debito dos valores aprovados 
pelas respectivas assembleias gerais e a ele informados pela CONTEC. 

0 Tribunal fixou no percentual de 5% o desconto sobre a 
vantagem salarial decorrente do reajuste, adaptando o Enunciado da 
S~mula nQ 074 do TST, verbis: 

"Subordina-se o desconto assistencial a n5o oposiqgo do 
trabalhador, manifestada perante a empresa ate 10 (dez) dias antes do 
primeiro pagamento reajustadon. 

CLAUSULA OUADRAG~SIMA-PRIMEIRA - EXCLUSAO DO BANCO DE DISS~- 
DIOS E CONVENC~ES COLETIVOS. 

0 Banco fica desobrigado do cumprimento de quaisquer conven- 
qdes e dissidios coletivos envolvendo sindicatos de bancos e bancd- 
rios, em todo o territ6rio national, firmados ou ajuizados durante a 
vigencia deste Acordo. 

VOTO : HOMOLOGO. 

0 Banco fara editar e distribuir a todos os seus funciona- 
rios o texto do Acordo Coletivo/92. 

VOTO: HOMOLOGO. 
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CLAUSULA OUADRAGESIMA-TERCEIRA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE 
ACORDO COLETIVO 

Impde-se multa por descumprimento das obriyaqdes de fazer no 
importe equivalente a 2% (dois por cento) do Vencimento-Padrbo da 
categoria inicial da Carreira Administrativa, em favor do empregado 
pre j udicado . 

VOTO : HOMOLOGO. 

0 presente Acordo tera viggncia de lP de setembro de 1992 a 
31 de agosto de 1993. 

VOTO : HOMOLOGO. 

Homologo o acordo celebrado entre as partes, com a adaptaqbo 
da redaqbo que foi dada a clausula quadragesima , para que produza os 
ef eitos legais, f icando, em conseqiii5nciaI extinto o f eito com julga- 
mento do merito, nos termos do art. 269, 111, do CPC, de aplicaqbo 
subsidisria. 

Custas calculadas sobre Cr$ 100.000.000,00. 

ACORDAM os Ministros da Seqbo de Dissidios Coletivos do 
Tribunal Superior do Trabalho, I - A unanimidade, nbo conhecer da 
petiqdo de fls. 2270, eis que a mesma ndo tem nenhuma repercussso 
juridica. I1 - DA C~USULA QUADRAGESIMA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 
Por maioria, homologar a clausula, fixando para a contribuiqbo o indi- 
ce de 5% (cinco por cento), a ser calculado sobre a vantagem salarial 
obtida no acordo e a ser descontado de uma unica vez, vencidos, quanto 
a homologaqSo da clausula, os Excelentissimos Senhores Ministros Inda- 
lecio Gomes Neto, relator, Almir Pazzianotto, Manoel Mendes e Umberto 
Grillo (Juiz Convocado) , que nbo a homologavam el quanto ao indice de 
contribuiqbo os Excentissimos Senhores Ministros Almir Pazzianotto e 
Umberto Grillo (Juiz Convocado), que fixavam em 1% (um por cento). A 
unanimidade, determinar a adaptaqdo da redaqbo da clausula aos termos 
do Precedente Normative do TST de nQ 74, que dispde: "Subordina-se o 
desconto assitencial sindical a ndo-oposiqbo do trabalhador, manifes- 
tada perante a empresa ate 10 (dez) dias antes do primeiro pagamento 
reajustado. I11 - DAS DEMAIS cGuSULAS : A unanimidade, homologar as 
demais clausulas, nos termos do pedido, conforme redaqbo abaixo, el em 
conseqii&ncia, declarar extinto o processo, com julgamento de merito. 
C~USULA PRIMEIRA - REAJUSTE SALARIAL: Em lQ.09.92, o Banco reajustara 
o valor dos Vencimentos-Padrdo das tabelas resultantes da aplicagbo 
integral da sentenga do Tribunal Superior do Trabalho no Dissidio 
Coletivo/91 (DC 35830/91.5) pelo percentual de 1.049,70% (hum mil e 
quarenta e nove virgula setenta por cento). Paragrafo unico - 0 Banco 
reajustara, em lQ.09.92, as tabelas de Adicionais-Padrbo segundo 
percentuais que resultem nos valores abaixo: AP/ VALOR: 01 = 
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10.504.338,OO; 02 = 9.846.954,OO; 03 = 9.277.164,OO; 04 =8.759.697,00; 
05 = 8.270.802,OO; 06 = 7.199.529,OO; 07 = 6.387,723,00; 08 = 
5.855.013,OO; 09 = 4.939.635,OO; 10 = 4.491.831,OO; 11 = 4.248.819,OO; 
12 = 3.678.258,OO; 13 = 2.881.071,OO; 14 = 2.067.135,OO e 35 = 
1.410.000,OO. C~USULA SEGUNDA - ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - Sobre 
as Tabelas de Vencimentos-PadrZio e de Adicionais-PadrZio corrigidas na 
forma da clausula primeira, o Banco concedera adicional de produtivi- 
dade de 5% (cinco por cento). c~usULA TERCEIRA - ANTECIPAC~ES E 
REAJUSTE - Em cumprimento aos artigos quarto e quinto da Lei nQ 8.419, 
de 07.05.92,os valores dos salarios terZio a incidencia das seguintes 
correqdes: a) antecipaqzo bimestral: nos meses de novembro de 1992, 
marqo e julho de 1993, toda vez que a inflaqgo acumulada do bimestre 
anterior, medida pelo IRSM ou indice que venha a substitui-lo, for 
igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), as antecipaqbes 
bimestrais a que se refere a Lei nQ 8.419,d e 07.05.92, sergo concedi- 
das nos seguintes percentuais: a.1) 85% (oitenta e cinco por cento) da 
inflaqgo acumulada no bimestre anterior, para os empregados que perce- 
bem ate tr6s salarios minimos; a. 2) 80% (oitenta por cento) da infla-" 
qgo acumulada no bimestre anterior, para os empregados que percebem 
acima de tr6s salarios minimos, assegurado como reajuste minimo o 
valor resultante da letra a. 1 ; b) reajustes quadrimestrais: nos meses 
de janeiro e maio de 1993, os reajustes quadrimestrais a que se refere 
a Lei nQ 8.419, de 07.05.92, considerado o incide do FAS/IRSM ou indi- 
ce que venha a substitui-lo, sergo concedidos os seguintes percen- 
tuais: b.1) 100% (cem por cento) da inflaqgo acumulada no quadrimestre 
para os empregados que percebem ate tr&s salarios minimos, compensadas 
as antecipaqdes concedidas no periodo; b.2) 85% (oitenta e cinco por 
cento) da inflaqzo acumulada no quadrimestre para os emrpegados que 
percebem acima de tres salarios minimos, desde que a inflaqZio acumula- 
da no bimestre anterior seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco 
por cento), compensadas as antecipaqdes concedidas no periodo, assegu- 
rado como reajuste minimo o valor resultante da letra b. 1. Paragrafo 
~rimeiro - A tabela de AP constante do paragrafo unico da clAusula 
primeira, ap6s a aplicaqZio do adicional de produtividade constante da 
cl6usula segunda, sera corrigida em janeiro/93 (relativamente ao 
quadrimestre de setembro a dezembro-92) exclusivamente com base no 
percentual de inflaggo de dezembro/92. Paragrafo Segundo - As condi- 
qdes estabelecidas nesta clausula serzo mantidas enquanto vigente a 
Lei nQ 8.419, de 07.05.92, alteradas em favor do funcionario se lei 
mais benefica assim dispuser. c~uSULA QUARTA - PLAN0 DE CARGOS E 
SALARIOS - 0 Banco restabelecera, ate maio/93, os intersticios remune- 
ratorios existentes entre os VP da carreira ~dministrativa e vigentes 
at6 31.08.91 (12% e 16%), na forma abaixo: I - fevereiro/93: elevaqzo 
do intersticio minimo para 10%; I1 - marqo/93: elevaqzo do intersticio 
rninimo para 11%; 111 - maio/93: elevaqZio dos intersticio para 12%, do 
E-1 ao E-9, e 16%( a partir do E-9 ate o E-12; Paragrafo Primeiro - Em 
caso de supervenlencia de fator que dificulte a Empresa a implementa- 
qZo dos intersticios nos termos previstos no "caputn desta clausula, o 
Banco convocara o funcionario indicado na forma dos paragrafos segundo 
e terceiro da clausula oitava para a aferiqZio, em conjunto, da capaci- 
dade de pagamento da Empresa e alteraqZio do calendario ali contido. 
paragrafo Segundo - 0 Banco garantira, durante a vigencia deste acor- 
do, a manutenqZio do intersticio minimo verificado entre os VP da 
carreira ~dministrativa, inclusive apos implementadas suas elevaqdes. 
c~uSULA QUINTA - JORNADA DE TRABALHO: 0 Banco implementara, a partir 
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de 01.02.92, a jornada de 6 (seis) horas de trabalho para os exercen- 
tes de cargos comissionados. Paragrafo ~nico - A partir de 01.12.92, a 
hora extra tera como base de calculo o somatorio de todas as verbas 
salariais. CLAUSULA SEXTA - ADICIONAL DE FUNCWO E REPRESENTACWo: 0s 
adicionais de Funqdo e RepresentaqSo e Gratificaqbo de Caixa serdo 
corrigidos pelos mesmos indices e nas epocas dos reajustes concedidos 
ao VP da categoria inicial da Carreira Administrativa. Paragrafo 
~rimeiro - 0 disposto no "caputW desta clausula somente se aplica aos 
reajustes concedidos a partir de 01.12.92, observado, ainda, o contido 
no pardgrafo primeiro da clausula terceira. Paragrafo Segundo - A 
gratificaqdo de Caixa (AP 35) passa a corresponder, a partir de 
01.09.92, ao AP 14 el a partir de 01.01.93, ao AP 13. CLAUSULA S~TIMA 
- ANU~~NIO: 0 anuenio devido a cada ano de serviqo efetivo do empregado 
correspondera a 1% (um por cento) do seu vencimento-padrdo , observado 
como piso o valor fixado nacionalmente para a categoria bancaria. 
cU~USULA OITAVA - PARTICIPACWO NOS LUCROS: 0 Banco assegurara o siste- 
ma de participaqdo dos funcionarios nos lucros da Empresa. 0 valor.. 
desta Participaqdo correspondera a distribuiqdo de 20% do montante 
destinado ao rateio de dividendos aos acionistas. Paragrafo Primeiro - 
A cada funcionario correspondera uma cota de igual valor, apurada 
atraves da divisdo do montante a ser distribuido pelo numero de 
funcionario do Banco na data do balanqo correspondente. Aos funciond- 
rios que se desligarem da empresa sera assegurada a quota proporcional 
aos meses trabalhados, a partir de 01.07.92. Paragrafo Segundo - Serd 
assegurado o acompanhamento de todas as informaqbes necessarias para a 
apuraqdo do desempenho financeiro da Empresa. Este acompanhamento 
ocorrerd atraves de um funcionario indicado pela CONTEC, o qua1 ser6 
liberado de suas fungbes normais nos dias necessaries ao desempenho da 
tarefa, assegurado o acesso a todos os documentos e dados pertinentes, 
mas sujeitando esse f uncionario, sob as consequencias legais, obri- 
gatoriedade de guarda do sigilo de todas as informaqbes e documentos 
de que tomar conhecimento, nos termos do Regulamento do Sistema de 
~uto-Regulaqdo do Banco. Paragrafo Terceiro - Ao funcionario de que 
trata o paragrafo anterior, serdo asseguradas a garantia no empregado, 
nos termos do artigo 543 da CLT, e a concessdo - nos dias em que 
estiver no exercicio das suas fungdes - de vantagens de cargo comis- 
sionado, na forma prevista nas instruqdes regulamentares para os 
Instrutores do Banco. Paragrafo Quarto - 0s valores decorrentes do 
disposto no lfcaput" serdo creditados aos empregados, nas datas do 
credit0 dos dividendos acionistas e calculados sobre o resultado do 
semestre civil imediatamente anterior. Paragrafo ~uinto - As partes 
entendem que o sistema de participaqdo nos lucros ndo deve se restrin- 
gir ao aspecto de distribuigdo de valores monetarios, devendo, neces- 
sariamente, ser complementado por mecanismos que objetivem maior demo- 
cratizaqdo e transparencia nas relaqbes entre a Empresa e seus empre- 
gados. ~aragrafo Sexto - 0 Banco instalara, no prazo de 90 dias, 
contados a partir da assinatura deste Acordo, Grupo de Trabalho com 
vistas a analise dos objetivos previstos no paragrafo anterior. Pard- 
grafo ~6timo - A participaqdo nos lucros assegurada neste instrumento 
ndo substitui a remuneraqdo do trabalho que se constitui na contra- 
prestaqdo salarial, nem deve ser caracterizada, para quaisquer efei- 
tos, com verba de natureza salarial. CL&JSULA NONA - PROGRAMA DE 
ALIMENTACAO: 0 Banco fornecera a seus emrpegados, a titulo de ajuda- 
alimentaqdo, 01 (um) tiquete no valor de Cr$ 18.000,00 (dezoito mil 
cruzeiros) - reajustavel mensalmente pelo IPC/FIPE - para cada dia 
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efetivamente trabalhado. Paragrafo unico - De carater indenizatorio e 
de natureza ndo salarial, o tiquete sera utilizado para ressarcimento 
de despesas com aquisiqiio de alimentos em restaurantes, lanchonetes, 
mercearias e supermercados, na forma da regulamentaqdo a ser expedida 
pelo Banco. C~USULA DECIMA - AUX~LIO-CRECHE: 0 Banco assegurara a 
seus empregados o valor mensal correspondente a Cr$ 270.000,OO (duzen- 
tos e setenta mil cruzeiros) - reajustavel mensalmente pel0 IPC/FIPE 
-, para as despesas com internamento de cada filho, inclusive adotivo, 
na faixa etaria de tres meses completos a sete anos incompletos, em 
creches de livre escolha. Paragrafo Primeiro - 0s signatarios entendem 
que a concessdo prevista nesta clausula atende ao disposto nos par&- 
grafos primeiro e segundo do artigo 389 da CLT, a Portaria nQ I, de 
15.1.69, baixada pelo Diretor-Geral do Departamento de Seguranqa e 
~igiene do Trabalho, ao Decreto nQ 93.408, de 10.10.86, bem como 
Instruqdo Normativa nQ 196, de 22.07.87, expedida pelo Ministro-chefe 
da Secretaria de Administraqdo Publica da Presidhncia da Repdblica. 
Par6grafo Segundo - Fica estipulado que o beneficio e concedido em 
funqdo do filho, e ndo do emrpegado, vedado, por conseguinte, a acumu-' 
laqdo da vantagem em relaqdo ao mesmo dependente. CLAUSULA DECIMA 
PRIMEIRA: ADICIONAL DE HORA EXTRAORDIN&IA: A remuneraqdo da hora de 
trabalho extraordinario sera superior em 60% (sessenta por cento) h da 
hora normal. Paragrafo Primeiro - 0 valor das horas extraordinarias e 
das substituiqdes de cargo comissionado sera pago com base nas tabelas 
salariais vigentes na data do seu pagamento. Paragrafo Segundo - Quan- 
do da utilizaqdo integral ou do saldo de f&rias, ao servidor sera 
devida a media atualizada das horas extras prestadas nos 4 (quatro) 
meses anteriores ao afastamento - ou 12 (doze), se solicitado -, sem 
prejuizo das demais normas vigentes a respeito da materia, vedada a 
acumulaqdo. Paragrafo ~erceiro - Caso o Banco suprima a pratica da 
prorrogaqdo de expediente, pagara aos servidores atingidos indenizaqdo 
na forma do Enunciado 291 do Tribunal Superior do Trabalho. Paragrafo 
Quarto - o disposto no paragrafo anterior ndo se aplica aos funcioni5- 
rios cadastrados como prestadores habituais de horas extras.Paragrafo 
Quint0 - Acordam os signatarios que o percentual contido no I1caputl1 
supre, para todos os efeitos, a exighcia do disposto no artigo 59, 
paragrafo 1Q , da Consolidaqdo das ~ e i s  do Trabalho. C~USULA D~CIMA 
SEGUNDA - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO: 0 Banco computara as horas 
extras no calculo do repouso semanal remunerado de seus empregados 
(sabados, domingos e feriados), desde que prestadas em todos os dias 
de trabalho da semana. Paragrafo ~nico - Para este efeito, a interrup- 
qdo na prestaqiio de hora extra em qualquer dia da semana, decorrente 
de encerramento antecipado do expediente, substituiqiio de cargo comis- 
sionado, afastamentos abonados, inicios de licenqa-maternidade ou 
falta classificada como licenqa-saude, ndo prejudicara a vantagem 
mencionada no llcaputll, relativamente a mesma semana. C~USULA DECIMA 
TERCEIRA - ANUALIZACAO DE LICENCA-PREMIO: A partir do sexto anuenio, 
inclusive, a aquisiqdo de licenqa-premio passara a ser anual, obser- 
vada a proporqiio de 18 (dezoito) dias para cada ano de efetivo exerci- 
cio. ~aragrafo ~rimeiro - A concessiio prevista no "caputn nZo acarre- 
tar& revisdo de qualquer especie em licenqa-prgmio relacionadas a 
quinqu&nios completados pelos funcionarios ate 31.08.92. Paragrafo 
Segundo - A utilizaqdo em descanso podera ser fracionada em periodo de 
5 (cinco) dias. Na hipotese de saldo inferior a 10 (dez) dias, a frui- 
qdo devera ocorrer de uma unica vez. Paragrafo ~erceiro - A conversdo 
em especie do beneficio adquirido na forma prevista no llcaputvl desta 
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cl6usula dependera de regulamentac$io especifica do Banco, observada a 
conveniencia administrativa da Empresa. CGUSULA DECIMA QUARTA - 
SUBSTITUICAO DE COMISSIONADOS: Quando da utilizaqdo integral ou do 
saldo de ferias, ao servidor que vier substituindo cargo comissionado 
sera devida, proporcionalmente aos dias substituidos, a media atuali- 
zada da respectiva vantagem percebida nos 4 (quatro) meses anteriores 
ao do afastamento - ou 12 (doze), se solicitado -, sem prejuizo das 
demais normas vigentes a respeito do assunto, vedada a acumula~do. 
Paragrafo rjnico - Na utilizaqbo de licenqa-premio, sera assegurado 0 
mesmo tratamento previsto no "caputtt, limitado a 4 (quatro) meses, 
contudo, o periodo de apuraqdo da vangatem. CL~~USULA DECIMA QUINTA - 
ADICIONAL 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 relaqso a hora normal. Paragrafo unico - Considera-se inte- 
gralmente noturno, para efeito exclusive de remuneraqdo, a jornada de 
trabalho iniciada entre 22 (vinte e duas) horas e 02:30 (duas e trin- 
ta) horas, independentemente de encerrar-se em horario diurno. cLAUSU- 
LA DECIMA SEXTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: 0 recebimento pelo 
empregado do Adicional previsto na legislaqdo ndo desobriga o Banco de 
buscar resolver as causas geradoras da insalubridade. Pardgrafo 
Primeiro - 0 Banco garante a empregada testante que perceba Adicional 
de Insalubridade o direito de ser deslocada para outra dependsncia ndo 
insalubre, tdo logo notificado da gravidez. .Paragrafo Segundo: 0s 
exames peri6dicos de saude dos empregados que percebem o Adicional de 
Insalubridade estdo tambem direcionados para o diagnostico das moles- 
tias a cujo risco se encontram submetidas. cL~~usuLA DECIMA SETIMA - 
INDENIZACAO POR MORTE OU INVALIDEZ DECORRENTE DE ASSALTO: 0 Banco 
pagarA indenizaqdo, no caso de morte ou invalidez permanente, a favor 
do empregado ou de seus dependentes legais, em consequencia de assalto 
intentado contra o Banco ou contra empregado conduzindo valores, a 
serviqo do Banco, consumado ou ndo de valor igual a Cr$ 170.000.000,00 
(cento e setenta milhdes de cruzeiros), atualizavel mensalmente pelo 
IPC/FIPE. Paragrafo Primeiro - o Banco examinara as sugestdes apre- 
sentadas pelas entidades sindicais, atraves da CONTEC, visando ao 
aprimoramento das condiqbes de seguranqa de suas dependencias. Para- 
grafo Segundo: Ao funcion6rio ferido nas circunstthcias previstas no 
wcaputw, o Banco assegurara a complementaqdo do wauxilio-doen~aw 
durante o periodo em que ainda nao caracterizada a invalidez permanen- 
te. Paragrafo Terceiro - 0 Banco assumira a responsabilidade, observa- 
do o limite mencionado no ttcaputtt, por prejuizos materiais e pessoais 
sofridos' por funcionarios, ou seus dependentes em consequencia de 
assalto ou de sequestro a este relacionado. Paragrafo Quarto - 0 Banco 
assegurara assistencia medica e psicologica, esta por prazo nso super- 
ior a 1 (um) ano, a empregado ou seu dependente - vitima de assalto ou 
sequestro que atinja ou vise a atingir o patrim6nio da Empresa -, cuja 
necessidade de assistencia seja identificada em lauda emitido por 
medico do Banco. Paragrafo Quinto - A indenizaqdo de que trata esta 
clausula podera ser substituida por seguro, do mesmo valor, sem 6nus 
para o empregado. C~USULA DECIMA OITAVA - MOVIMENTACAO DE PESSOAL: No 
caso de dependencia com excess0 de funcionarios em seu quadro, consta- 
tad0 na data do respectivo despacho da remoqdo, o Banco assegurara, 
nas transfer6nci-as a pedido para agencia com vaga e localizadas em 
outro municipio, o ressarcimento das despesas com transporte de 
mbveis, passagens e abono dos dias de trSnsito, na forma regulamentar 
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estabelecida para as remo~des concedidas no interesse do servi~o. 
C~USULA DECIMA NONA - APERFEICOAMENTO TECNOL~GICO: 0 Banco examinar6 
sugestdes apresentadas pelas entidades sindicais, atraves da CONTEC, a 
prop6sito das consequencias da implanta~do de modifica~des tecnolbgi- 
cas em suas dependencias. cUUSULA VEGESIMA - FISCALIZACAO DE RESTAU- 
RANTE: 0 Banco liberara, durante uma hora por dial um funcionario, 
lotado na dependencia mais proxima, para fiscalizar o funcionamento do 
restaurante mantido pela Empresa e notificar o orgdo responsavel das 
irregualaridades acaso observadas. Paragrafo unico - o funcionario e 0 
respective suplente serdo indicados pelo sindicato em cuja base terri- 
torial se localize o restaurante. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FOLGAS: 
As folgas obtidas serdo utilizadas em qualquer epoca, observada a 
convenihcia do servi~o. Paragrafo unico - 0 Banco podera facultar a 
seus servidores a conversdo em especie de folgas adquiridas e ndo 
utilizadas. cLP~usuLA VIGESIMA SEGUNDA - FRACIONAMENTO DA JORNADA DE 
TRABALHO: Fica vedado o fracionamento da jornada de trabalho dos 
empregados que cumprem o regime de 6 (seis) horas diarias. CLAUSULA 
VIGESIMA TERCEIRA - HOR&IO DE REPOUSO E DE TRABALHO EM ATIVIDADES. 
REPETITIVAS: 0 Banco assegurara aos exercentes das fun~des de digita- 
 do, microf ilmagem e opera~do de telex descanso de 10 (dez) minutos a 
cada 50 (cinqiienta) minutos de trabalho continuo. CLAUSULA VIGESIMA 
QUARTA - ISONOMIA DE TRATAMENTO: Observado o principio da isonomia, o 
Banco assegurara a todos os seus empregados os mesmos beneficios e 
vantagens regulamentares. C~USULA VIGESIMA QUINTA - FORMA DE ADMIS- 
SAO: 0 ingress0 no quadro de pessoal do Banco, quando verificado nas 
Carreiras Administrativa ou Tecnico-Cientifica, dar-se-6, sempre, 
mediante aprova~do em concurso public0 e para o posto inicial da 
Carreira. Paragrafo unico - A transferhcia de carreira, no Smbito da 
Empresa, dar-se-a mediante sele@o na forma da regulamenta~do interna 
do Banco. C~USULA VIGESIMA SEXTA - FOLHA INDIVIDUAL DE PRESENCA/ANO- 
TACdES DE HoR&Io: Acordam os signatarios que a Folha Individual de 
PresenCa - FIP utilizada pel0 Banco, com registro da hora de entrada e 
saida, bem como dos intervalos para repouso, atende a exigencia 
constante do artigo 74, paragrafo 2Q, da Consolida~do das Leis do 
Trabalho. C~USULA VIGESIMA SETIMA - FALTAS DECORRENTES DE PARTICIPA- 
CAO EM MOVIMENTOS GREVISTAS: 0 Banco reclassificar6, para o c6digo 
"478" (Outros Abonos), as ausgncias decorrentes de participa~do em 
movimentos grevistas ocorridos no mes de setembro de 1992. C~USULA 
VIGESIMA OITAVA - LICENCA-ADOCAO: 0 Banco abonara o afastamento de 60 
(sessenta) dias corridos - contados a partir da data do Termo de 
~ d o ~ d o  ou Provisorio (Termo de Guarda e Responsabilidade) - para as 
funcionarias que comprovadamente adotarem crian~as com idade de at6 1 
(um) ano e 11 (onze) meses. Paragrafo uncio - Caso o adotante seja do 
sex0 masculine, o Banco abonara 1 (um) dia de ausencia, para utiliza- 
 do dentro de 30 (trinta) dias, a partir da data da entrega do docu- 
mento a que se refere o "caputW. c~uSULA VIGESIMA NONA - HOR&IO PARA 
~ E N T A C A O :  o Banco assegurara as funcion6rias mdes, inclusive adoti- 
vas, corn filho de idade inferior a 6 (seis) meses, dois descansos 
especiais de meia hora cada um, facultada a beneficiaria a op~do pela 
redu@o unica da jornada em uma hora. Paragrafo unico - Em caso de 
filhos g6meos.o~ periodos de descanso serdo de 1 (uma) hora cada, 
facultada a op~do pela redu~do unica da jornada em 2 (duas) horas. 
C~USULA TRIGESIMA - DOACAO DE SANGUE: A cada 6 (seis) meses de traba- 
lho, o funcionario tera direito ao abono integral de 1 (um) dia de 
ausencia para doa~do voluntaria de sangue, exigida a comprova~do. 
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c W S L A  TRIGESIMA PRIMEIRA - PARAPLEGICO: 0 Banco considerara, por 

D 

ocasido da construqdo ou reforma de predios, proprios ou alugados, a 
necessidade realizar obras que facilitem o acesso a funciondrios que 
se locomovam em cadeira de rodas. CL~~USULA TRIGESIMA SEGUNDA - OPCAo 
RETROATIVA PEL0 FGTS: 0 Banco concordara com a opqgo do funcionario 
pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviqo, com efeito retroativo, na 
forma da legislaqdo pertinente. CGUSULA TRIGESIMA TERCEIRA- 
RECLAMACdES TRABALHISTAS : 0 Banco ngo impora restriqdes aos f unciond- 
rios em decorrencia de ajuizamento de reclamaqdes na Justiqa. CLAUSULA 
TRIGESIMA QUARTA - CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSITENCIAL: 0 Banco enca- 
minhara as entidades sindicais copia das guias de contribuiqdo sindi- 
cal e assistencial, com relaqdo nominal dos respectivos salarios,no 
prazo maximo de 30 (trinta) dias apos o desconto. CL~~USULA TRIGESIMA 
QUINTA - COMITE DE R E ~ ~ E s  TRABALHISTAS: Objetivando buscar procedi- 
mentos democrAticos, eficientes e alternatives de administra~do de 
conflitos da relaqzo de emprego, melhoria das condiqoes de trabalho do 
seu funcionalismo e a necessidade de constante elevaqdo do nivel de 
qualidade das atividades desenvolvidas pela Empresa e a do atendimento' 
a seus clientes, fica criado o Comitg de Relaqdes Trabalhistas, como 
meio de comunicaqSo permanente entre o Banco e o funcionalismo, 
composto de 6 (seis) representantes indicados pela CONTEC, bem como de 
1 (um) representante de cada um dos seguintes orgzos: DIREC, DEASP, 
DESED, FUNCI, COJUR, AUDIT e RECUR. Paragrafo Primeiro - 0s atos, 
formalidades e procedimentos que visem ao desenvolvimento das atividas 
do Comite ser3o sempre norteados no sentido de auxiliar o process0 
negocial e ndo inviabiliza-lo, ficando estabelecido que os assuntos 
discutidos serdo lavrados em ata. Paragrafo Segundo - 0 Cornit& se 
reunirh bimestralmente, devendo a primeira reuniSo ser realizada 
dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do presen- 
te Acordo, podendo ocorrer reunides extraordinarias, desde que haja 
comum acordo entre as partes. Paragrfo Terceiro - Fica estabelecido 
que, entre os assuntos a serem discutidos nas citadas reunides, ndo se 
incluern os de ordem econ6mica. C~USULA TRIGESIMA SEXTA - POLITICA DE 
SAUDE: 0 Banco promovera seminario, com a participaqdo da CONTEC e no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do presen- 
te Acordo, para debater a ~olitica de Saude da Empresa. CGUSULA 
TRIGESIMA SETIMA - QUADRO DE AVISOS: Fica autorizada a fixaqdo na 
Empresa de quadros de avisos do sindicato para comunicaqdes de inter- 
esse da categoria profissional, vedada a divulgaqao de materia 
politico-partidaria ou ofensiva a quem quer que seja. C~USULA TRIGE- 
SIMA OITAVA - CESSAO DE DIRIGENTES SINDICAIS: 0 Banco concedera licen- 
qa nZo remunerada, na forma do artigo 543 da CLT, paragrafo segundo, 
aos empregados eleitos e investidos em cargos de administraqdo sindi- 
cal. Paragrafo Primeiro - 0 Banco, mediante solicitaqdo da CONTEC, 
assumira o Gnus e a contagem de tempo de serviqo, inclusive para aqui- 
siqdo de abono-assiduidade, nas cessdes previstas no llcaputll, observa- 
dos os seguintes limites: I - ate 1 (um) empregado por sindicato com 
mais de 300 (trezentos) associados; I1 - ate 48 (quarenta e oito) 
empregados para a CONTEC. Paragrafo Segundo - A vantagem prevista no 
paragrafo anterior sera assegurada a partir da data do deferimento 
pelo Banco do pedido de cessdo formulado pela CONTEC e estara limitada 
a 31.8.93. Parsgrafo Terceiro - Mediante solicitaqSo da CONTEC, o 
Banco assegurar6 - pelo prazo de 60 dias, contados a partir da data de 
retorno aos serviqos, e em carater pessoal - as vantagens de cargo 
comissionado acaso detidas pelos servidores cedidos na forma do para- 
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grafo primeiro. Paragrafo Quarto - Aos empregados eleitos e envestidos 
em Cargos de diregso de sindicatos com 300 (trezentos) associados ou 
menos, seriio abonadas integralmente ate 5 (cinco) aussncias por m&s em 
dias uteis, acumulaveis ate o maximo de 15 (quinze) dias, para fruiqtio 
na vigencia do mandato, mediante comprovagtio de efetivo desempenho das 
funq6es inerentes ao cargo, concesstio que se limitara a 1 (um) empre- 
gad0 para cada entidade sindical. Paragrafo Quinto - Em qualquer dos 
casos acima, fica assegurada, no retorno, a 1ocalizagSo na dependgncia 
de origem, no post0 efetivo. C ~ S U L A  TRIGESIMA NONA - DELEGADO SINDI- 
CAL: A representaggo sindical no Banco podera ser constituida por 
iniciativa dos funcionarios em conjunto com o sindicato respectivo, na 
raz5o de um delegado para cada grupo de 50 (cinquenta) empregados por 
dependencia, assegurado o minimo de 1 (um) delegado. Paragrafo unico - 
Fica outorgada aos delegados a garantia do emprego, nos termos do 
artigo 543 da CLT. CGUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - EXCLUSAO DO BANCO 
DE DISS~DIOS E CONVENC6ES COLETIVOS: 0 Banco fica desobrigado do 
cumprimento de quaisquer convengdes e dissidios coletivos envolvendo 
sindicatos de bancos e bancarios, em todo o territorio nacional, 
firmados ou ajuizados durante a vigencia deste Acordo. CWSULA 
QUADRAG~SIMA SEGUNDA - PUBLICACAO DO ACORDO: 0 Banco fara editar e 
distribuir a todos os seus funcionarios o texto do Acordo Coletivo/92. 
cI.&JSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO 
COLETIVO: Impde-se multa por descumprimento das obrigagdes de fazer no 
importe equivalente a 2% (dois por, cento) do Vencimento-~adrbo da 
categoria inicial da Carreira Administrativa, em favor do empregado 
pre j udicado . CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - VIGENCIA: o Presente Acor- 
do ter6 viggncia de l Q  de setembro de 1992 a 31 de agosto de 1993. 
Custas, "pro rata", a serem calculadas sobre o valor dado a causa. 
SUSCITANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE 
CREDITO - CONTEC. 
SUSCITADO: BANCO DO BRASIL s/A. 

Brasilia, 01 de dezembro de 1992. 

ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA - (Vice-Presidente no exercicio 
da presidsncia) 

INDALECIO GOMES NET0 - (RELATOR) 

Ciente: 

JOAO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS - (Procurador-Geral da Justiqa 
do Trabalho) 


