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Para melhorar e agilizar o atendimento e a assistência jurídica aos bancários sindicalizados, 
o SindBancários está em constante aprimoramento do seu Departamento Jurídico (DEJUR). 
Assim como está fazendo com outras áreas de atuação – Casa do Bancários, 
Ações Culturais e Esportivas, Cinema, Formação – o Sindicato ampliou o atendimento 
e qualificou os serviços da área jurídica.

O atendimento jurídico não é só um serviço oferecido pelo Sindicato: é uma poderosa arma 
na defesa dos direitos e na construção de cidadania para os trabalhadores e trabalhadoras. 
O Sindicato conta com o Departamento Jurídico para obter conquistas como:
 

 
Reajustes salariais com aumentos reais
Pisos salariais
Jornada de 6 horas
Gratificação semestral
Vale-refeição
Cesta-alimentação
13ª Cesta-alimentação
Auxílio creche/babá
Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
Complementação salarial em caso de afastamento por auxílio-doença 
previdenciário e acidentário
Auxílio-educação em vários bancos
Licença Maternidade de 180 dias
Isonomia para homoafetivos

 

Esta cartilha foi elaborada para que você conheça todos os serviços jurídicos oferecidos 
atualmente pelo SindBancários. Aproveite o atendimento e as vantagens do Departamento 
Jurídico. Não fique só. Fique sócio. Sindicalize-se.

DEPARTAMENTO JURÍDICO
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A área de serviços do Departamento Jurídico do Sindicato está em constante 
aprimoramento, como a ampliação do atendimento e dos serviços oferecidos. Confira:

INFORMAÇÕES DO DEJUR

Acessando o “Atende Bem” do Departamento Jurídico (DEJUR), você poderá obter 
informações sobre os andamentos processuais, sejam das ações individuais ou das 
demandas coletivas propostas pelo Sindicato, entre outras informações.

> Ligue agora mesmo: (51) 3433-1219 ou contate diretamente o escritório conveniado.

>Tenha sempre em mãos o nº do seu processo para agilizar o atendimento.

ATENDIMENTOS JURÍDICOS

Qualquer dúvida ou orientação poderá ser encaminhada pessoalmente com os advogados 
do SindBancários. Sejam causas trabalhistas do ramo financeiro, ações cíveis, como 
família, consumidor, dano moral; e ainda, em questões previdenciárias, acidentárias, 
tributárias ou defesas administrativas, nossos profissionais são especializados nas áreas 
de atuação, experientes, e conhecem a realidade de nossa categoria.
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Trabalhista
De segunda à sexta | 10h às 16h (com ou sem agendamento)
 

Cível
Quartas | 16h às 18h | Sextas | 10h às 12h (com ou sem agendamento)

Previdenciário
Terças | 16h às 18h (com ou sem agendamento)

Previdenciário | Acidentário
De segunda à quinta | 09h às 12h (com ou sem agendamento) 

Tributário
Sextas | 16h às 18h (com agendamento)

Agendamentos: 3433.1219 ou juridico@sindbancarios.org.br

PLANTÕES JURÍDICOS 
NA CASA DOS BANCÁRIOS
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ADVOGADOS E ESCRITÓRIOS 
JURÍDICOS CONVENIADOS 

Trabalhista

Dra. ANA MARIA MENDINA DE MORAIS
Plantão: Terças-feiras | 10h às 13h
Atendimento no escritório: quartas-feiras | 10h às 13h (ou com hora marcada).
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1000/401 | Porto Alegre
Fone: (51) 3231-0203 | Fax: (51) 3231-5640 | E-mail: mendinamorais@brturbo.com.br 

Dr. ANTÔNIO CARLOS MAINERI
Plantão: Quintas-feiras | 10h às 13h
Atendimento no escritório: segundas, terças, quartas e quintas, das 10h às 12h-14h às16h
Endereço: Rua dos Andradas, 1001/1201 | Porto Alegre
Fone: (51) 3211-4233 | Fax: (51) 3225-5453
E-mail: ccm@ccm.adv.br | www.ccm.adv.br

Dr. ANTÔNIO VICENTE MARTINS
Plantão: Segundas-feiras | 13h às 16h
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 2105/910 | Porto Alegre
Fone: (51) 3061-4888
E-mail: antoniovicente@gmail.com | www.avmadvogados.com.br

Dr. DILCEU ANTÔNIO ZATT
Plantão: Sextas-feiras | 13h às 16h
Atendimento no escritório: todos os dias em horário comercial
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 2500 | Salas 1807 - 1810 | Porto Alegre
Fone/Fax: (51) 3221-9000, 3228-6949 e 9114.5555
E-mail: zatt@zattadvogados.com.br | www.zattadvogados.com.br 
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ADVOGADOS E ESCRITÓRIOS 
JURÍDICOS CONVENIADOS 

Dr. JOSÉ DIRCEU MORAES
Plantão: quartas-feiras | 10h às 13h
Atendimento no escritório: segundas, terças, quintas e sextas | 11h às 13h
Endereço: Rua Uruguai, 335/27 | Porto Alegre | Fones: (51) 3224-7955 e 9913-5127
E-mail: jdirceumoraes@brturbo.com.br

Dra. LEDIR FORNECK
Plantão: segundas-feiras | 10h às 13h
Atendimento no escritório: segundas, terças, quartas e quintas | 17h às 18h30 
Endereço: Rua General Câmara, 406/304 - Porto Alegre
Fone: (51) 3226-0844
E-mail: contato@gffadv.com.br

Dra. MARIA ALICE MENDINA DE MORAIS
Rua Felipe de Noronha, 160 | Centro | Canoas | Fone: 3478.2138

Dr. MILTON BOZANO FAGUNDES
Plantão: Quartas-feiras | 13h às 16h (com agendamento)
Endereço: Av. Pedro Adams Filho, 5573 | conj. 1206 | Novo Hamburgo
Fone: (51) 3595-3995 | E-mail: adv.milton@uol.com.br

Dra. SUELEI VAZ DE SIQUEIRA
Plantão: Quintas-feiras | 13h às 16h
Rua Domingos Martins, 261, Sala 702, Centro | Canoas
Fone: (51) 3059-2055 e 9961-1339
E-mail: suelei@diasesiqueira.adv.br | www.diasesiqueira.adv.br
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ADVOGADOS E ESCRITÓRIOS 
JURÍDICOS CONVENIADOS 

Acidentário | Previdenciário

ANTÔNIO VICENTE MARTINS ADVOGADOS
Plantão: Segundas às Quintas | 09h às 12h 
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 2105/910 - Porto Alegre
Fone: (51) 3061-4880 
E-mail: antoniovicente.adv@gmail.com
www.avmadvogados.com.br

Cível (Família, Consumidor, Dano Moral...)

Dr. LÚCIO COSTA
Plantão: Quartas-feiras | 16h às 18h | Sextas-feiras | 10h às 12h
Endereço: Rua Siqueira Campos, 1193/605 - Porto Alegre
Fone: (51) 3228-7151 
E-mail: atendimento@costaadvogados.adv.br

Previdênciário | Aposentadoria | Fundos de pensão

Dra. ALINE PORTANOVA
Plantão: Terças | 16h às 18h (com ou sem agendamento)
Endereço: Rua Dr. Vicente de Paula Dutra, 215 | conj. 307 | Praia de Belas | POA
Fone: 3228.2808
E-mail: aline@alineportanova.com.br | www.alineportanova.com.br
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ADVOGADOS E ESCRITÓRIOS 
JURÍDICOS CONVENIADOS 

Economiários e Financeiras

ADVOCACIA FAGUNDES, MEYER & SCHNEIDER
Dr. Milton Bozano Fagundes
Endereço: Av. Pedro Adams Filho, 5573 | Conj. 1206 | Novo Hamburgo
Fone: (51) 3595-3995 | E-mail: adv.milton@uol.com.br

Tributário 

Dr. FLÁVIO DINIZ DIAS PEREIRA 
Plantão: Sextas | 16h | 18h c/ agendamento
Endereço: Rua Uruguai, 300 | 6º Andar | Centro | Porto Alegre
Fone: (51) 3221-0711 | 3221.6482 | E-mail: flavio.d.d@hotmail.com

Administrativo | Ambiental (e demais áreas)

SPM ADVOGADAS ASSOCIADAS
Endereço: Rua Felisberto Pereira, 134 | Sala 201 | Jardim Itu | Porto Alegre
Fone: (51) 3344.9702
Endereço: Av. Cairú, 220 | Bairro Fátima | Canoas
Fone: (51) 3465.8348 | E-mail: spmadv@terra.com.br 
Endereço: Rua Helio Fraga, 90 | Sala 05 | Centro Nova Santa Rita | Fone: (51) 3479.3326
Plantão: Terças | 13h às 16h
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Tenho que pagar consultas ou orientações?
Todas as consultas e orientações necessárias não terão custo algum para o bancário, 
independentemente do ramo do direito (trabalhista, cível, tributário, previdenciário em 
amplo aspecto, administrativo e ambiental).

E se houver o ajuizamento de ação judicial?
Em se tratando de ajuizamento de ação judicial, há distinções entre os ramos do direito no 
que se refere aos honorários advocatícios especificamente. 

Quais sejam:

Trabalhista (Ações Individuais): 
Nas ações individuais, em face da Assistência Judiciária Gratuita (AJG), não haverá o 
pagamento de honorários pelo bancário associado. Trata-se de uma prerrogativa do 
trabalhador assistido pelo Sindicato. Entretanto, tal benefício poderá não ser concedido 
pelo judiciário. Nesse caso, os honorários serão fixados em 10%. O bancário não 
associado pagará honorários de 15%. Além disso, em todos os casos, serão descontados 
5% a título de contribuição administrativa para manutenção de toda a estrutura, bem como 
honorários de perícia contábil, entre outras despesas, conforme deliberação de Assembleia 
Geral da categoria.

Trabalhista (Ações Coletivas):
Conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária, fica autorizado o desconto, em favor 
do Sindicato, do percentual de 10% dos valores obtidos por integrantes da categoria 
profissional beneficiados em processos judiciais coletivos movidos pela entidade a título de 
contribuição administrativa

Cível, Acidentário, Previdenciário e Tributário, Administrativo e Ambiental: 
Os honorários pelos serviços jurídicos, nessas áreas do direito, serão combinados 
diretamente com os profissionais e escritórios conveniados, sempre em patamares atrativos 
aos praticados pelo mercado.

CUSTOS 
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COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E COMISSÃO 
DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA – CCP/CCV

O SindBancários coordena e orienta a tentativa de solução de conflitos trabalhistas 
individuais utilizando as Comissões de Conciliação Prévia (CCP) ou Voluntária (CCV).

O papel dessas comissões é buscar um acordo extrajudicial pertinente às lesões sofridas 
pelo bancário no curso da contratualidade. O trabalhador é orientado sobre os seus direitos 
e o que isso representa financeiramente. Os pleitos são submetidos ao empregador, que 
poderá ou não negociar.

Maiores informações no site do SindBancários. 
Confira se há CCV ou CCP instalada para o seu banco!!!

OUTRAS ATUAÇÕES

O corpo jurídico do Sindicato também auxilia os bancários em ações extrajudiciais, como 
por exemplo, a intermediação de negociações na Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego (SRTE), a apresentação de denúncias ao Ministério Público do Trabalho, 
ensejando a propositura de Ação Civil Pública. E, ainda, assessora o Departamento de 
Saúde, assistindo os bancários em suas demandas específicas.
Além disso, as lesões de direito sofridas em um determinado local de trabalho, ou por 
bancos, ou ainda, as perdas diretas ou indiretas decorrentes dos diversos planos 
econômicos, as ações de cumprimento de acordos ou convenções coletivas, enfim, todas 
as questões coletivas são promovidas pelo Departamento Jurídico do Sindicato, na defesa 
dos direitos, avanços e conquistas da categoria.

NÃO ESQUEÇA:
Todos os benefícios dos bancários são fruto da luta do sindicato, e estão
em nossa Convenção Coletiva de Trabalho.
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HOMOLOGAÇÕES

Todo o trabalhador, com mais de um ano de contrato, tem o direito de ser assessorado pelo 
seu Sindicato na eventualidade da cessação de sua relação laboral. Para isso, o 
SindBancários tem à disposição da categoria uma equipe altamente especializada, que 
realiza e confere os cálculos de todas as verbas rescisórias devidas pela empresa ao 
empregado, ressalvando qualquer incongruência e protegendo o direito de ação do 
bancário.

Agendamento: segunda a sexta-feira
Horário: 12h às 15h - Local: Casa dos Bancários

Lembre-se:
Sempre que o trabalhador realizar um acordo, dando quitação do seu contrato, o mesmo 
estará renunciando de todos os processos que o Sindicato demandou em nome de seus 
sindicalizados
.
No Setor de Homologações, o bancário dispõe:
-  conferência da documentação necessária para encaminhamento da liberação 
do FGTS junto à Caixa;
- conferência de todas as verbas rescisórias, ressalvando o direito de reclamar 
judicialmente as parcelas não pagas;
- estatísticas sobre as diminuições dos postos de trabalho, inclusive por aposentadorias;
- encaminhamento para orientações sobre seus direitos e garantias;

Documentação necessária para homologação: (Responsabilidade do Banco)
- cinco vias do TRCT (Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho);
- Atestado Demissional fornecido pelo Médico do Trabalho;
- Extrato do FGTS fornecido pela Caixa;
- Guia do pagamento da multa de 40% sobre o FGTS;
- Guia do seguro-desemprego;
- CTPS (Trazer no dia da homologação p/ registrar o fim do contrato).
E-mail: jurídico@sindbancarios.org.br
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Com a dispensa, continuo filiado ao sindicato?
A princípio você está se desligando da categoria bancária, o que significa seu desligamento do 
quadro associativo do Sindicato. No período de seis meses, no entanto, você continuará a ter 
normalmente os direitos de associado ao Sindicato, podendo frequentar nossas sedes, como 
também usufruir regularmente dos convênios e serviços oferecidos pela entidade, inclusive a 
assistência jurídica. Se você está se desligando, mas continuará trabalhando em outro 
estabelecimento bancário, é possível continuar com a mesma filiação. Para tanto, você deverá 
procurar a Central de Atendimento do Sindicato para regularização da sua situação com 
preenchimento de nova ficha, que será enviada ao novo banco empregador. Se você está se 
desligando, está aposentado pelo INSS e é sindicalizado, continuará sócio, na qualidade de 
“sócio remido”, desde que comunique ao Sindicato a sua nova condição.

Em que devo prestar atenção na homologação da rescisão contratual?
A homologação é o ato formal do desligamento.  Ela ocorre tanto nos casos de dispensa sem 
justa causa, como nos pedidos de demissão. Para a realização da homologação você deverá 
ser submetido ao exame médico demissional, devendo ser agendado junto ao Sindicato o dia 
para conferência e pagamento das verbas rescisórias. Mas atenção: se você fez o exame 
periódico no prazo inferior a 135 dias o mesmo é válido como demissional, salvo Bradesco e 
Santander onde o demissional é obrigatório.

Qual o prazo para pagamento de minhas verbas rescisórias?
O banco deverá pagar suas parcelas rescisórias em até 10 dias em caso de não cumprimento 
do aviso prévio. Se o aviso for cumprido, no primeiro dia imediatamente posterior ao seu 
término.

Se apresento algum problema de saúde, relacionado ou não ao trabalho, o que deve ser 
feito?
Essa situação é muito comum. Muitos bancários, com a intenção de proteger seus empregos, 
trabalham adoecidos. Alguns se afastam, voltam a trabalhar, mas o problema de saúde 

DIREITOS NA RESCISÃO 
CONTRATUAL
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persiste. Se não existe proteção formal de estabilidade, o risco de esse bancário ser 
dispensado é muito grande. Nesses casos, somos enfáticos em recomendar que o bancário 
dispensado com problema de saúde procure imediatamente o seu médico, e, junto com ele, 
peça uma avaliação para saber se suas condições de saúde permitem ou não o trabalho. Não 
permitindo, o afastamento junto ao INSS deverá ser encaminhado. Se o caso tiver relação com 
o trabalho, a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) poderá ser preenchida pelo 
Sindicato ou mesmo pelo bancário.  Nesse caso, a homologação deverá ser suspensa, pois 
não há como homologar uma dispensa de alguém que esteja doente, e com indicação de 
afastamento e tratamento que levará à solicitação do benefício previdenciário.

Estando doente, com afastamento junto ao INSS, e não sendo feita a homologação, o 
banco deverá proceder minha reintegração?
Nós entendemos que sim, pois o período do aviso prévio, como interpreta a jurisprudência dos 
tribunais, integra o contrato de trabalho para todos os efeitos, e você teve o seu afastamento 
durante esse período. Acontece que alguns bancos são relutantes sobre esse entendimento. E 
aí o caminho a ser percorrido é o judicial, onde será pleiteada a sua reintegração, como 
também tudo aquilo que você deixar de receber enquanto perdurar o seu afastamento.

Além de problemas de saúde, existem outros impeditivos para a dispensa?
Sim. Existem diversas estabilidades que impedem a dispensa. Podemos citar as estabilidades 
para o alistado no serviço militar, para a gestante, para o empregado em vias de aposentado-
ria, para o bancário eleito para a CIPA, para o dirigente sindical, para o empregado adoecido no 
retorno ao trabalho. Todas são impeditivas para que a dispensa sem justa causa se consume.

Se não existir problema de saúde ou outros vinculados à estabilidade, o que se recebe na 
rescisão contratual?
Normalmente, na rescisão contratual no caso da dispensa sem justa causa é feito o 
pagamento de aviso prévio proporcional, 13º salário proporcional, férias vencidas e 
proporcionais, abono de férias, saldo salarial, eventuais indenizações previstas em 
Convenção Coletiva, como também a entrega das guias do seguro desemprego e o termo de 
rescisão que autoriza o levantamento do FGTS. Na dispensa sem justa causa o banco 

DIREITOS NA RESCISÃO 
CONTRATUAL
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deposita na conta do FGTS 40% dos depósitos e correção monetária realizada ao longo do 
contrato de trabalho (inclusive sobre aqueles créditos sacados por motivo de financiamento 
habitacional, aposentadoria, doença cujo saque é previsto em lei etc.). No pedido de 
demissão, o bancário vai receber seu saldo salarial, 13º salário proporcional, as férias 
vencidas e proporcionais, e ainda, o abono de férias. Todas as parcelas estão sujeitas a ter a 
incorporação de gratificações e horas extras pagas de forma habitual. Consulte os nossos 
advogados.

O que é ressalva? E porque se faz isso na rescisão contratual?
Ressalvar é deixar consignado no termo de rescisão algum direito que porventura não esteja 
sendo observado no momento da homologação.  É uma garantia para o empregado, quer seja 
para uma rescisão complementar, quer seja para eventual reclamação futura. Consignamos 
na rescisão os direitos que não foram observados ao longo do contrato de trabalho.

O Sindicato me acompanha nos procedimentos de homologação e nos desdobramentos 
futuros?
Sim. O Sindicato vai acompanhar o bancário em todas as situações. Na homologação, na CCV, 
na ação judicial e mesmo antes de tudo isso acontecer. O bancário eventualmente dispensado 
poderá buscar o Sindicato para ter esclarecimentos tanto de direitos que receberá como 
daqueles que porventura não tenha recebido ao longo do contrato. O bancário que apresente 
problemas de saúde deverá procurar o Departamento de Saúde do SindBancários antes da 
homologação, que instruirá o trabalhador quanto ao procedimento que deverá buscar junto ao 
seu médico  e ao INSS. Sobre os desdobramentos da dispensa, quer sejam decorrentes de 
dispensa injusta (casos em que esta não poderia ocorrer) ou do procedimento dito regular, o 
Departamento Jurídico do Sindicato também poderá ser acionado, tanto para esclarecimen-
tos, como para ações junto à CCV ou à Justiça do Trabalho. O Sindicato conta com o apoio e 
mantém convênios com escritórios de advocacia especializados nos mais diversos ramos do 
Direito, consulte a relação nesta cartilha ou ligue (51) 3433.1219. 

DIREITOS NA RESCISÃO 
CONTRATUAL
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Normalmente quais são as situações que mais são reclamadas pelos bancários?

O “não pagamento de horas extras” é a campeã no quesito reclamação. Os bancos insistem 
em obrigar os bancários a trabalhar sem o pagamento total das horas efetuadas.
Para isto temos o ‘‘ Protesto interrompido de prescrição’’. Informe-se.
Dentro do capítulo horas extras, também temos a incluir a discussão da 7ª e8ª hora, às quais os 
bancários são submetidos no chamado “cargo de confiança”, quando na verdade o exercício 
corresponde a um cargo comum, sendo que a gratificação que é paga é mero desvirtuamento 
da jornada de 6 horas. Equiparações salariais, prêmios não concedidos, indenizações por 
doença profissional e assédio moral, também são itens que habitualmente fazem parte das 
demandas propostas pelos bancários.

Como fazer para  agendar um horário  com o Departamento Jurídico?

Os advogados atendem os bancários no Sindicato de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, 
conforme os plantões e os ramos do Direito. Confira a relação nesta cartilha ou ligue (51) 
3433.1219.  Você também poderá agendar o atendimento diretamente no escritório jurídico 
escolhido. 

Quais são as chances que tenho de reaver meus direitos?

Essa é uma resposta que dependerá muito da análise do seu caso. Podemos dizer que a 
grande maioria dos casos é solucionada favoravelmente aos bancários. Fundamental é não 
deixar de reclamar, e quanto antes isso ocorrer melhor, pois em muitos casos o atraso na 
reclamação significa perda financeira, pois temos apenas dois anos para reclamar dos fatos 
ocorridos nos últimos cinco anos. Ou seja, se deixar para a última hora você poderá perder o 
prazo e não poderá mais reclamar.

DIREITOS NA RESCISÃO 
CONTRATUAL
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CONQUISTAS E DIREITOS 

Tempo de serviço prestado ao mesmo banco Aviso prévio proporcional (indenizado)

Até 5 anos completos

De 5 anos e 1 dia até 10 anos completos

De 10 anos e 1 dia até 20 anos completos

De 20 anos e 1 dia em diante

30 dias                              ( 1 salário)

45 dias                              (1,5 salários)

60 dias                              (2 salários)

90 dias                              (3 salários)

LICENÇA MATERNIDADE 180 DIAS
A Convenção coletiva de Trabalho (CCT) estabeleceu prorrogação por mais 60 dias da licença 
maternidade para as bancárias, mediante adesão do banco empregador ao programa Empresa Cidadã 
e, também, pela solicitação da empregada até o final do primeiro mês após o parto. Atualmente, os 
principais bancos fazem parte do programa, o que garante até 180 dias para a licença maternidade.

ABONO DE FALTA DO ESTUDANTE
O empregado estudante terá abonada sua falta ao serviço e considerada como dia de trabalho efetivo, 
para todos os efeitos legais, nas seguintes condições:
>Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em 
estabelecimento de ensino superior;
>Nos dias de prova escolar obrigatória, mediante aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas, desde que 
comprovada sua realização em dia e hora incompatíveis com a presença do empregado ao serviço. A 
comprovação da prova escolar obrigatória deverá ser efetuada por meio de declaração escrita do 
estabelecimento de ensino.

AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL
A Convenção Coletiva de Trabalho trouxe ao bancário dispensado sem justa causa, o direito ao Aviso
 Prévio Proporcional, somado ao Aviso Prévio indenizado de 30 dias, nas seguintes condições:

 

AUSÊNCIAS LEGAIS AMPLIADAS PELA CONVENÇÃO COLETIVA (CCT)
>Quatro (4) dias úteis consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, 
irmão ou pessoa que, comprovadamente, viva sob sua dependência econômica;
>Cinco (5) dias úteis consecutivos, em virtude de casamento;
>Cinco (5) dias consecutivos, ao pai, garantido o mínimo de três (3) dias úteis, no decorrer da primeira 
semana de vida do filho;
>Um (1) dia para doação de sangue, comprovada;
>Um (1) dia para internação hospitalar, por motivo de doença de cônjuge, filho, pai ou mãe;
>Dois (2) dias por ano para levar filho ou dependente menor de 14 anos ao médico, mediante 
comprovação, em até 48 (quarenta e oito) horas após.
Pelo tempo que se fizer necessário, quando o empregado tiver que comparecer a juízo.
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ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR
O bancário dispensado, sem justa causa, tem direito de permanecer usufruindo da assistência médica e 
hospitalar contratada pelo banco; mantidas as condições do plano ao qual se vincula, pelos períodos 
abaixo especificados, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho:

É segurado, também, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de 
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o 
pagamento integral (a sua parte e a do banco). o período dessa manutenção da condição de 
beneficiário, será de 1/3 do tempo de permanência no plano de saúde, com um mínimo assegurado de 6 
meses e um máximo de 24 meses.
Salienta-se, porém, a importância desse requerimento ser efetivado em 30 dias contados do último dia 
efetivamente trabalhado.

REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
O bancário dispensado, sem justa causa, faz jus a um curso de requalificação a ser pago pelo banco. 
Atualmente, o valor limite é de R$ 1.047,11 (CCT 2012/2013)
o bancário tem o prazo de 90 dias, contados da data da dispensa, para requerer o benefício previsto na 
Convenção Coletiva de Trabalho. O banco pagará diretamente à empresa ou entidade.
O bancário também poderá apresentar a Nota Fiscal do curso ao banco, para que o mesmo possa fazer 
o reembolso.

Vínculo Empregatício com o banco Período de utilização do convênio

Até 5 anos 

Mais de 5 anos até 10 anos

Mais 10 anos até 20 anos

Mais de 20 anos

60 dias                             

90 dias                             

180 dias                              

270 dias                              

CONQUISTAS E DIREITOS 
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LEIS BANCÁRIAS

Lei das Filas
Porto Alegre foi precursora no país em leis que regulam o funcionamento dos bancos, em 
busca do melhor atendimento dos clientes e usuários. A Lei das Filas é uma das mais 
populares, e já está presente em diversos municípios. A Lei nº 8.129, de 1998, lançou as 
bases da legislação que impôs tempo máximo de espera no caixa do banco.

Principais determinações da Lei das Filas:
   
> Tempo de espera:
15 minutos: dias normais 
20 minutos: véspera ou após feriados prolongados e em dias de pagamentos de 
funcionários públicos municipais, estaduais e federais

> Punição a bancos que infringirem a lei:
I - multa de 2.000 UFIRs (Unidade Fiscal de Referência) 
II - multa de 4.000 UFIRs até a terceira
III - suspensão do Alvará de Funcionamento, após a terceira reincidência

> Fiscalização de bancos:
O órgão fiscalizador (SMIC - Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio) deve 
apurar, de forma célere, denúncias recebidas e realizar, com assiduidade, verificação direta, 
junto às agências bancárias, do efetivo cumprimento da legislação.

> Cartazes com tempo de espera:
As agências bancárias são obrigadas a divulgar o tempo máximo de espera para 
atendimento, em local visível, em mural ou cartaz, com dimensão mínima de 60 centímetros 
de altura por 50 centímetros de largura. 

No síte do SindBancários há um formulário disponível para denunciar o 
descumprimento desta lei. Visite: www.sindbancarios.org.br
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Lei da senha | 11.037 | 18/01/2011

Visa fornecer um mecanismo de tempo de atendimento pelos próprios usuários e clientes 
dos bancos. Fundamental para apurar e comprovar qualquer desrespeito com a lei das 
filas.

Horário dos Bancos
  
A Lei nº 8.269, de janeiro de 1999, ampliou o horário de atendimento de agências e postos 
bancários, em Porto Alegre. O funcionamento passou a ser de segunda à sexta, entre 9h e 
17h. Além de ampliar o atendimento geraria mais emprego.
Infelizmente, os bancos ingressaram na Justiça contra a lei, que está suspensa enquanto o 
debate judicial não se encerra. Atualmente, os bancos abrem entre 10h e 16h. 

Banheiro ao Público 
 
A Lei nº 8.204, de 15 de setembro de 1998, prevê que os bancos têm de disponibilizar 
banheiros para uso de clientes e usuários que utilizam os serviços financeiros e bancários, 
em Porto Alegre.  

Preços e Tarifas

A Lei nº 8.288, de 5 de abril de 1999, obrigou as agências bancárias em Porto Alegre a 
fixarem a tabela de preços dos serviços oferecidos e tarifas. Os valores devem ser 
expostos nas áreas interna e externa, em local visível e de fácil leitura. As tabelas deverão 
ter, no mínimo, 60 centímetros de altura e 50 centímetros de largura. O descumprimento da 
medida prevê multa e até cassação do alvará.

LEIS BANCÁRIAS
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Portas de Segurança
A Lei nº 7.494, de 15 de setembro de 1994, foi a primeira do país a definir colocação de portas giratórias com 
detecção de metais, para aumentar a segurança nos bancos, tanto para os bancários como para clientes e usuários.

Câmeras de Vídeo
A Lei nº 8.115, de 5 de janeiro de 1998, define a instalação de câmeras de vídeo internas para reforçar a segurança 
nas agências e postos bancários de Porto Alegre, inclusive nas áreas de auto-atendimento. 

Vidros à prova de balas
A Lei nº 10.397, de 2 de abril de 2008, obriga, nas fachadas externas no nível térreo e nas divisórias internas das 
agências e nos postos de serviço bancários no mesmo piso, no município de Porto Alegre, a instalação de vidros 
laminados resistentes à impactos e à disparos de armas de fogo.

Biombos
A Lei nº 11.188 de 4 de janeiro de 2012, obriga a instalação nos caixas de atendimento de box ou dispositivo tipo  
‘‘Biombo’’ que impossibilite a visualização por outras pessoas das operações efetuadas pelos clientes e usuários, 
isto para combater a denominada ‘‘saidinha de banco’’.

SEGURANÇA BANCÁRIA

   insegurança bancária, a onda de violência e criminalidade é fruto de uma série de fatores econômicos, 
políticos, sociais e culturais; o que tem desafiado cada vez mais a sociedade. Ninguém pode ficar omisso ou 
indiferente diante das situações de exclusão social e das ações criminosas que se sucedem em todos os cantos do 
país, deixando um rastro de mortes, feridos e pessoas traumatizadas. Não é este o Rio Grande e o Brasil que 
sonhamos para viver!  Além de políticas públicas e ações de cidadania e inclusão social, o Estado tem o dever de 
investir em segurança pública, o que requer mais atenção e comprometimento dos governos e da sociedade. Da 
mesma forma, a segurança privada exige melhorias e investimentos sob a ótica da proteção da vida das pessoas, o 
bem mais precioso, consagrado em nossa Carta Magna! A realidade nos estabelecimentos financeiros não é 
diferente. Assaltos, explosões, seqüestros e outros ataques viraram, infelizmente, rotinas em muitas regiões; 
assustam trabalhadores, clientes e usuários dos bancos, aumentam a sensação de medo e insegurança, e são hoje 
ameaças permanentes para quem trabalha ou busca o atendimento bancário e financeiro. Os investimentos feitos 
pelas instituições para a melhoria da segurança têm sido insuficientes e não estão à altura dos altos lucros 
acumulados em seus balanços. Isso não pode continuar assim. A vida corre risco e está acima do patrimônio dos 
banqueiros!!! Com a visão de defender, acima de tudo, a vida de trabalhadores, clientes e usuários, o Sindicato dos 
Bancários de Porto Alegre e Região (SindBancários) em parceria com a Fetrafi-RS e a Contraf-CUT, tem atuado em 
diversas frentes, pautando iniciativas e projetos de segurança nos estabelecimentos financeiros com o propósito de 
proteger os trabalhadores, clientes, usuários e a sociedade em geral. O objetivo é prevenir ações de violência, 
através da melhoria das condições de segurança nos estabelecimentos, e construir medidas eficazes para mudar 
essa realidade, não apenas sob o aspecto legal, mas acima de tudo instigando a reflexão e a conscientização de 
todos sobre a responsabilidade de cada um, principalmente das instituições financeiras.

AA
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Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada 
da Polícia Federal (CCASP/PF)

O SindBancários atua na CCASP da Polícia Federal, em Brasília, cujo objetivo é julgar os 
processos administrativos contra os bancos por descumprimento das legislações, portarias 
e orientações de segurança privada e bancária. A vida dos trabalhadores e trabalhadoras, 
clientes e usuários do ramo financeiro, deve estar acima do patrimônio dos banqueiros.

Grupo de Trabalho de Segurança Bancária da Secretaria de Segurança 
Pública do Rio Grande do Sul (GT - Segurança Bancária - SSP/RS)

Criado a partir das demandas dos bancários, o GT de Segurança Bancária, junto à 
Secretaria de Segurança Pública do RS, é composto pelo Secretário de Segurança do 
Estado, pela Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Associação dos Bancos do RS, 
Vigilantes e pelo SindBancários. A missão deste GT é debater os problemas da 
insegurança nos bancos e propor alternativas que busquem garantir à integridade física e 
mental da população e dos trabalhadores.

Estatuto da Segurança Privada

O SindBancários também atua na elaboração do novo estatuto da segurança privada junto 
ao Ministério da Justiça.

Estatística

Elaborado pelo SindBancários e pelo DIEESE, mostra o quadro da insegurança no Estado 
do Rio Grande do Sul. Confira no site.

SEGURANÇA BANCÁRIA
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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www.sindbancarios.org.br 
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EXPEDIENTE

Editado em junho de 2013

Publicitário: Gerson Schneider

Impressão: Gráfica Pallotti

Tiragem: 10.000

MAURO SALLES MACHADO
Presidente

mauro@sindbancarios.org.br

LÚCIO MAURO PAZ BARROS
Diretor Jurídico

lucio@sindbancarios.org.br



Rua General Câmara, 424 | Centro | CEP: 90010-230 | Fone: (51) 3433.1219
Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brasil

www.sindbancarios.org.br | jurídico@sindbancarios.org.br

DEPARTAMENTO JURÍDICO


