ACORDOCOLETIVODE TRABALHOCELEBRADOÊNTREBANCODO BRASILS.A.
E CONFEDERAçÃO
NACTONAL
DOSEMPREGADOS
DO RAMOFINANCETRO
pRÉV|A
coNTRAF, PARAtNST|TUTçÃO
DE COMISSOES
DE CONC|L|AçÃO
CCp
NO AMBITODASFEDERACOES
E SINDICATOS
AFILIADOS,
CLÁUSULAPRIMEIRA- Acordamos signatários
em criaf,no prazode até 60 dias após
a assinaturâdeste instrumento,
Comissõesde ConciliaçáoPrévia,nos termosdo Titulo
Vl-A da Consolidação
das Leisdo Trabalho- CLT,a sereminstaladasno âmbitoda base
territorialdos SINDICATOS
que vierema aderira esteacordocoletivode trabalho,com o
objetivodê buscerâ soluçãodê conflitostrabalhistâsênvolvendoo BANCO ê seus êx
empregados.
ParágrafoPrimeiro- A CCPinstituídaem decorrência
desteAcordo,atuaráem todosos
casosem que o ex-empregado
manifesteinteresseem apresentarreivindicação
relativa
ao contratode trabalhoextinto.
ParágrafoSegündo - Os SINDICATOSque manifestarem
interessena instalaeãoda
CCP poderãofazê-lopor meiode Termode Adesãoa esteacordo(Anexol).
ParágrafoTerceiro- O BANCOsomenteapreciarána CCP demandascuiasmatérias
eindanãotênhamsidopleiteadâs
na Justiça.
ParágrafoQuaÍo - Fica vedadaa informação,ao ex-empregado,
sobre valorespara
acordofora do âmbitoda Comissão,bem comoa utilizaçãoda CCp com a iinalidadede
intermediação
ou homologação
de rescisãode contratode trabalho.
CLAUSULASÊGUNDA Nãosêráconstituídapelo BANCO,durantea vigênciadeste
Acordo Coletivo,CCP Internacom â finalidadede buscaro objetivoespecificadona
CláusulaPrimeiradesteinstrumento.
CLAUSULATERCEIRA- A CCPterá composiçãoparitáriaintegradaspor, no mínimo,I
membroindicadopeloSINDICATOe I peloBANCO.Paracada mêmbrotitulârsêrá dêsignadoum supiente.
ParágrafoPrimeiro- O SINDICATOindicaráseusrepresentantes
nâ CCP preferencialmênteentreos atuaisintegrantes
de 6euquadÍode diaigentes,
informandoos respeotivos
nomese qualificação
civil.
ParágrafoSegundo - O BANCOdesignaráos seus representantes
nas CCP entre os
atuajsempregadose informaráao SINDICATOseus respectivosnomese qualificaçâo
civil.
ParágrafoTercêiro- Os titulafese suplentespoderãoser substituídos
a qualquertempo, medianteindicaçãoescritadirigidaà outrapartecom antecedência
minimade 72 horas da datamarcadaparaa sessãode conciliação.
PârágraÍoQuaÉo - O reprêsêntante
do BANCOna CCP será seu preposto,oevenoo
constarda respectivacartade preposiçâo,
expressamente,
a outorgade poderesautorizandoa conciliação.
ParágrafoQuinto - O BANCOabonará,nos dias em que participarem
das Sessõesde
Conciliaçâo,as ausênciasdos empregadosdirigentessindicaisque forem designados
peloSINDICATOparacompora CCP,casojá nãoêstejâmliberadospârao exercíciodâs
atividadessindicais.
CLÁUSULAOUARTA- A CCPatuaráem todosos casosem que o ex em

demanda.
O ex-empregado
apresentará
suasrazões,porescrito,
_sente

\/
\

objetiva,podendoutilizar-sede todosos meiosde provacapazesde demonstrara pertinênciado sêu plêitô
ParágrafoPrimeiro - A reivindicação
será apresentada
ao SINDICATO,que a encaminharáao BANCO.Nas localidades
ondehouvercEPES, o SINDICATOdeveráprotocolar as demandasdiretamente
naquelaGerênciaRegional,nas demaislocalidadeso SINDICATOdeveráprotocolaras demandasna sua agênciade relacionâmento,
com expressoendereçamento
à GEPESjurisdicionante.
ParágrafoSegundo- Salvoo previstono ParágrafoDêcimodestaCláusulaQuarta,havêráapenasumaSêssãode Conciliação
a sê rêalizardêntrodo prazomáxÌmode 30 dias
corridosa partirdo recebimento
da demandapeloBANCO,não havendopossibilidade
de
retornoà CCP.
PaÍágrafoTerceiro- O BANCOpoderá,no prazoprevistono parágrafoanterior,manifestar sua opção de não conciliafem relaçâoà demanda,pondofim ao procedimento
conciliatório,
peloBANCOà CCP (Anexoll).
hipótesequeserácomunicada
ParágrafoQuarto - Esgotadoo prazoestabelecido
no PafágrafoSegundosem a realizaçãoda sessâoconciliatória,
ou no casode não efetivadaa conciliação,
seráfornecida
ao ex-empregado
a Declâraçãode ConciliaçãoFrustrada,nos tefmosdos Anexosllì ou
ParágEfo Quinto - Efetivadaa conciliação,
serálavradoo respectivoTermode Conciliâção EÍrajudicial,com â discriminação
dos direitosaos quaiso ex-empregâdo
dá quitâque
com
seus
respectivos
pagos
pelo
valorcs,
serão
BANCO
dentro
de
até
15 dias
ção,
úteis- se prazomaiornão houversidoconvencionado
pelaspartes(AnexosV ou Vl).
ParágrâfoSexto - A quitaçãopassadapelo ex-empregadono Termo de Conciliação
Extrajudicial
firmadoperantea Comissãode ConciliaçãoPréviasomentese refereaos
direitos,vêrbase valoresporele expressamente
conciliados.
ParágrafoSétimo- Aos direitos,verbase valoresobjetoda conciliação
serádadaquitapara
específica
a
totalidade
de cada um deles,incluídosaí todosos seus reflexose
çáo
acessórios.
ParágrafoOitavo - O SINDICATOse compromete,
quandoda assinaturado Termode
ConciliaçãoExtrajudicial,
a requererem Juízo,no prazode 30 dias a parlirda conciliade eventuaisaçõescoletivasque versem
ção. a extinção,em relaçâoao ex-empregado,
sobreos mesmosdireitosobjetoda transaçãolevadaa efeito.
ParágrafoNono - Casoas providências
constantesdo ParágrafoOitavonão sejamimplementadas
dentrodo prazoestipulado,
ficâ o BANCOautorizadoa requerê-lasa qualquer tempo,independente
da fase ou instânciaem que se encontremas açõescoletivas
lá mencionadas.
ParágrafoDécimo- Por iniciativado ex-empregado
e somenteem relaçãoaos pedidos
poderá
pleitear,
por escrito,uma únicavez,
aindanão transacionados
ou ajuizados,este
sêu retornoà CCP,especificando
de maneiraclarae objetivaquaisas razõesque o levaram a assimproceder,observado,paraesseexercício,o prazolimitede 180dias contados da data do encerramento
do procedimento
relativoà primeirapassagempela CCP,
observadoo prazode prescrição.
CLÁUSULAOUINTA- O SINDICAÌODrovidenciará
a aberturade dossiêoara cada demandâquefor submetidaà CCP,em duâ€vias,contendo:(a) o T€rmodê Dêmanda,(b) o
protocolode entregado Termode Demandaao BANCO,(c) cópiasdos documentosporpelo demandânte
venturaapresentados
e (d) o Termode ConciliaçãoEÍrajudicial,a Declaraçãode ConciliaçãoFrustrâdaou o Comunicadode Náo Concili
. [Jma via será '
afquivadano SINDICATOe a outraentregueao BANCO.
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CLÁUSULA
SEXTA- Todasas Sessõesde Conciliação
da CCPserãorealizadas
nas
que
dependências
do SINDICATO,
coma participação
representantes
dos
as compõem
e
do ex-empregado,
observado
o contidono capulda CúUSULATERCEIRA.
CLÁUSULA
SÉTIMA- O BANCOpagaráao SINDICATO,
em até 1Odiasúteisapósa
pelaspartesdo Termode Conciliação
assinatura
Extrajudicial
ou da Declaraçáo
de ConciliaçãoFrustrada,
umataxano valorde Rg 500,00,destinada
à cobertura
de despesas
administrativas.
ParágrafoÚnico- Nãosêrádevidoo valorconstante
do caputdestaCláusula:
a) se nãofor instalada
a CCP,nostermosdo Parágrafo
Terceiro
da CúUSULAQUARTAI
b) no casode emissãode Decìaração
poresgotamento
Frustrada
do prazoparaa reali-

zação da sessão de conciliação,na foÍma do ParágrafoQuarto da CLAUSUTA
QUARTA;
c) no casode retornoà CCP,nostermosdo ParágrafoDécimoda CLÁUSULAQUARTA.
CLÁUSULAOITAVA- As partessignatárias
do presenteinstrumento
darãoamptadivutgaçãoao funcionalismo
sobrea criâçãodas CCP.
CLÁUSULANONA - O presenteAcordoColetivoe as cláusulasnele inseridasterão
vigênciano periodode 23.3.2011a 22.3.2012.
jurÍdicose legais,as partesâssinameste instrumento
Paraque produzaseusefeatos
em
4 viasde igualteore forma.
ia - DF,23 de marçode 2011.
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Anexo I
ACORDOCOLETIVODE TRABALHO
BANCODO BRASILS.A. E CONTRAF
pRÉVrA- CCp.
PARATNSTTTUTçÀO
DASCOMTSSÒES
DECONCTLTAçÃO
TERMODE ADESÃOAO ACORDOCOLETIVODE TRABALHO- CCP

Termo de Adesão ao Acordo Colelivo
de Trabalhocelebradoentre o Banco
do Brasil(BANCO),a CONFEDERAçÃO NACIONALDOS EMPREGADOS
(CONTRAF),
DO RAMOFTNANCETRO
para instituição das ComissÕesde
ConciliaçãoPrévia - CCP no âmbito
das Federaçõese Sindicatosafiliados,
firmadoem x.3.201
1..
O SINDICATO
DOS EMPREGADOS
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por este instrumento,A-

DEREaos termosdo AcordoColetivode TÍabalhoem referência- Parágrafo
- paraa instalação
Segundoda Cláusula
Primeira
de Comissão
de ConciliaPrévia
CCP,
nos
termosdo TítuloVl-A da Consolidação
das Leis do
ção
Trabalho- CLï, com o objetivode promovera soluçãode conflitostrabalhistas envolvendo
o BANCOe seusex-empregados,
no âmbitode sua base
territoriâ1.
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Anêxo ll
ACORDOCOLETIVODE TRABALHO
BANCODO BRASILS.A. E CONTRAF
pRÉVrA- CCP.
PARATNSTTTUtçÃO
DASCOMISSõESDE CONCTLTAçÃO

COMUNICADO
DE NÃOCONCILIACÃO

pRÉvtA
- ccp
coMrssÃoDEcoNcrLrAçÂo
SINDICATODOSEMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS
BANCARIOS
DE lprêênchêr

do sindicato

êidadê

ê UF]

Senhores
membros
da CCP,
queo Bancodo BrasilS.A.,utilizando-se
Comunicamos
da faculdade
previstano Parágrafo
Terceiro
da Cláusula
Quartado AcordoColêtivo
dê Trâbalho
que instituiuas Comissões
de Conciliação
Prévia,manifesta
sua decisâode nâo
conciliarem relaçáoà demandapropostapeloex-empregado
[preencher com
nomê e matrícufa
dd/mm/aaaa.

do

[T,ocaL e data

êz-empregadol, protocolada no Banco em

da assinatura

do comunicado]

BANCODO BMSIL S. A,
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Anexo lll
ACORDOCOLETIVODE TRABALHO
BANCODO BRASILS.A.E CONTRAF
- CCP
PARATNSTTTUTçÃO
DASCOMTSSÕES
DECONCtL|AçÃO
PRÉVrA

DECLARACÃODE CONCILIACÃO
FRUSTRADA

1. OUALIFICAçÃO
DASPARTES
Bancodo BrasilS. A.

CNPJ:00.000.000/000í-91

Ex-Empregado:

CTPS:

Datade admissão:

Cargoi
Lotaçáo:

Datado dêsligamento:

Tipo:

Sindicato
Profissional:

2. OEJETO(S)
RETVTNDTCADO(S):
a)
D)
c)

3. RESULTADO:
DECLARAMOS,
nos termosdo aítigo625-F,Parágrafo
Unico,dâ Consoli-

daçãodas Leisde Trabalho- CLT,que a tentativade concjliaçãoÍelativaao
pleito envolvendoas partesacima qualificadasrestoufrustradano âmbito
destaComissãode ConciliaçãoPrévia- CCP,em razãodo esgotamento
do
razosem a realizaçãoda respectivasessâo.

perantea CoAs partesacimaqualificadas
assinamo presentedocumento
missãode Conciliação
Prévia CCP,em conformidade
como AcordoColêqueregeo assunto.
tivode Trabalho

(locale data)

Ex-empregado
Nome:
CPF:

Mêmbros
da CCP:

PeloBanco

PeloSindicato
Nomê:

Nome:

CPF:

CPF:

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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AnexolV
ACORDOCOLEïIVODEÌRABALHO
BANCODO BRASILS.A. E CONTRAF
PARA TNSTTTUTçÂO
DASCOMTSSÕES
DE CONCTLTAçÃO
PRÉV|A- CCP

DECLARACÃODE CONCILIACÃO
FRUSTRADA

1. OUALIFICAÇÃO
DASPARTES
Bancodo Brasil
S.A.

CNPJ:00.000.000/0001-91

Ex-Empregado:

CTPS:

Datade admissão:

Cargo:
Lotação:

Datado desligamento:

Tipo:

SindicatoProfissional:

2. OBJETO(S)
RETVTNDTCADO(S):
a)
b)
c

3. RESULTADO:

DECLARAMOS,nostermosdo artigo625-D,S 20,da Consolidação
das Leis
de Trabalho- CLT, que a tentativade conciliaçãorelativaao pleitoenvolvendoas Dartesacimaoualifìcadas
restoufrustradano âmbitodesla Comissãode Conciliação
Prévia- CCP.

perante
As partesacimaqualificadas
a coassÌnamo presente
documento
missãode Conciliação
Prévia CCP,emconformidade
como AcordoColêtivo de TÍabalhoque regeo assunlo.

(ìocale data)

Ex-empregado
Nome:
CPF:

Membrosda CCP:

PeloSindicato

PeloBanco

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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AnexoV
ACORDOCOLEÌIVODE TRABALHO
BANCODO BRASILS.A. E CONTRAF
pRÉV|A- CCp
PARATNSTTTUTçÃO
DASCOMTSSÓES
DECONCTLTAçÃO

TERMODE CONCILIAçÃO
EXTRAJUDICIAL

1. AUALIFICAÇÃO
DASPARTES
Bancodo BrasilS. A. CNPJ:00.000.000/0001-91
Ex-Empregado:
CTPS:
Datade admissão:
Cargo:
Lotação:
Datado desligamento:
Tipo:
Sindicato
Profissional:

2. OBJETO(S)
REIVINDICADO(S):
a)
D)

c)
o

3. RESULTADO:
( ) Houveconciliaçâoentreas partes,outorgandoo ex-empregado
quitação
dos dirêitosabaixoacordados,abrangendo
todosos seusreflexose acessórios,pelosvaloresora discriminados,
o períodode
comprêendendo
dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa(períodoimprescrito):

Ç

O pagãmento
dosvaloresacimase dá apenasem razâodatransigência
do
Bancona presente
negociação,
comvistasa solucionar
conflitocomo exjudicialsobreos mesmosdireitosora
empregado,
evitando
futurademanda
quitados.
portanto,
As verbasacimadescritas,
devidas
sãoconsideradas
nestadatae paraosefeitosdestaconciliação.
que,em razãodâtransação
perdêmo
As partesacordam
oraimplemêntada,
objetoeventuais
açõescoletivâs
versando
sobreos mesmosdireitosaqui
oraquitados,
devendo
sereÍintas êmrêlaçãoao ex-empregado,
naforma
do art.269,incisolll doCódigo
de Processo
Civil.
O ex-empregado
e o Sindicato
aquirepresentado,
estenoseuâmbitode
atuaçáo,
comprometem-se
a requerer
emJuízo,no prazode 30 (trinta)dias
a partirda assinatura
desteinstrumento,
a extinção
daseventuais
açõescoletivasacimatratadas,
naformada Cláusula
Oitavoe
Quarta,Parágraíos
queinstituiu
Nonodo AcordoColetivo
de Trabalho
as Comissões
de ConciliaçãoPrévia.
O ex-empregado,
casotenhatrabalhado
embaseterritorial
distinta,compromete-se
para
a notificar
o Sindicato
correspondente os mesmosfinsaciprazo.
mamencionados,
emidêntico
Casoas providências
acimanáosejamefetuadas
no prazoestipulado,
ficao
Bancodesdejá aulorizado
a requerê-las,
a qualquer
tempo,independentementedafaseou instância
emquese encontrem
taisâoões.

4. RESSALVAS:

t

5. QUITAÇAO:

Porestaconciliação,
o Bancopagará,
noprazodeaté15(quinze)
dìasúteis,
pormeiode créditonacontacorrente
ìndicada
abaixopeloex-emprêgado,
a
i m p o r t â nb
c irau t a
(
d eR $ . . . . . . . . . . . . . ...................
...........................), s e n d a
o p a r c e ldaeR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(..............................
..................), d en a t u r e zr e
amuneratória,da qualhaveÍáretenção
da Contribuição
Previdenciária
Oficiale do
lmDosto
de Renda.
A parcelareferente
ao FGTS,novalorde R$
EconômicâFêderal,em conformidade
coma legislâçãovigente.
perantea
As pades assinamo presenteTermode ConciliaçãoExtrajudicial
Comissãode ConciliagãoPrévia- CCP, em conformidadecom o Acoído
Coletivode Trabalhoque regeo assunto.

(locale data)

Ex-empregado
Nome:
CPF:
Membrosda CCP:

PeloSindicato

PeloBanco

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Testemunhas:

Nome:

Nome:

GPF:

CPF:
Anexo Vl
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ACORDOCOLETIVODE TRABALHO
BANCODO BRASILS.A. E CONTRAF
PARA INSTITUICÃO
DASCOMISSÕES
DE CONCILIACÃO
PRÉVIA_ CCP

TERMODE CONCILIACÃO
EXTRAJUDICIAL

1. OUALIFICAÇÃO
DASPARTES
Bancodo BrasilS. A. CNPJ:00.000.000/0001-9í
Ex-Empregado:
CTPS:
Datade admissão:
Cargo:
Lotação:
Datado desligamento:
Tipo:
SindicatoProfissional:

2. OBJETO(S)
RETVTNDTCADO(S):

D)

c)

3. RESULTADO:
( ) Houveconciliação
quitação
entreas partês,outorgandoo ex-empregado
dos dìreitosabaixoacordados,abrangendo
todosos seusÍeflexosê acessórios,pelosvaloresora discriminados,
compreendendo
o períodode
dd/mm/aaaa
a dd/mm/aaaa
I Deríodo imDrescrito I :

'

,ül

t3

ì,v
\

u-w
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O pagamentodos valoresacimase dá apenasem razãoda transigência
do
presente
Bancona
negociação,
com vistasa solucionarconflitocom o exempregado,evitandofuturademandajudicialsobreos mesmosdireìtosora
quitados.As verbasacimadescritas,portanto,são consideradas
devidas
nestadala ê paraos efeitosdestaconciliação.
perdemo
As partesacordamque,em razâoda transaçáoora implementada,
objetoêventua;saqõescoletivasvèrsãndosobreos mesmosdireitosaqui
ora quitados,devendôser extintasem relaçãoao ex-êmpregâdo,
na forma
do art.269,incisolll do Códigode Processo
Civil.
O ex-empregado
e o Sindicatoaquirepresentado,
esteno seu âmbitode
atuação,comprometem-se
a requererem Juízo,no prazode 30 (trìnta)dias
a partirda assinaturadesteinstrumento,
a extinçãodas eventuaisaçõescoletivasacimatratadas,na formada CláusulaQuarta,ParágrafosOitavoe
que instituiu
Nonodo AcordoColêtivo
de Trabalho
as Comissoês
de ConciliaçáoPrévia.
O ex-empregado,
casotenhatrabalhadoem baseterritorialdistinta,comprometê-sea notificaro S'ndicatocorrespondente
paraos mesmosfins acima mencionados,
em idênticgprazo.
Casoas providências
acimanão sejamefetuadasno prazoêstipulado,fica o
Bancodesdejá autorizadoa requerê-las,
a qualquertempo,independentementeda fase ou instânciaêm que se encontremtais açÕes.

4- RESSALVAS:

5. QUITA

Por esíaconciliação,
o Bancopagará,no prazode até í5 (quinze)dias úteis,
por meiode créditona contacorrenteindicadaabaixopêloex-êmpregado,
a
i m p o r t â n cbi rau t ad e R $ . . . . . . . . . . . . . .(.. . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................) , s e n d oa p a r c e ldae R $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(..............................
...................), de naturezâremuneratória,da qual haveráreÍençãoda Contribuição
Previdenciárìa
Oficiale do
lmpostode Rênda.
Do valorpagoao ex-empregado
serádescontadoo valorde R$
...................(... .......
.......................) a títulode pensão
alimentícia,na formada autorização
constantedo item6 abaixo.lesre

'-ado
pê-êg"a'o
somenL- s-rá u!'
do descon.ô de oensao âjim-nLi.

no -oso dÂ d .lo-i./açÕo
o pe o ey-eìp egctdol

A parcelareferenteao FGTS,no valorde R$
(..............................
) serádepositadana Caixa
EconômicaFedèraì,em conformidade
com â legislaçãovigente

6, PENSÃO
ALIMENTICIA:
lem caso oê èu-o_izaçao oê oêscon-o pelo ex-enpregêdo]

DESCONTODE PENSÃOALIMENTiCIA:Em razãoda ordemjudicialanexa. de meuconhecimento.
AUTORIZO
O BANCODO BMSIL S. A. A
PROMOVER,
SOBREOS CRÉDITOS
DECORRENTES
DESTACONCILIAçÃO,O DESCONTO,
A TÍTULODE PENSÃO
ALIMENTíCIA,
NOVALOR
DER$ lindicar

o vaÌor

do desconto,

em numer.af e por ex-

tenso L VALORESTERESULTANTE
DAAPLICAçÃODO PERCENTUAL
DEFERIDO
ÊMJUíZO,queserácreditado
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