
DENUNCIE!
O Sindicato preserva o seu sigilo.

O Acordo de Combate ao 
Assédio Moral nos Bancos 
estabelece um canal para 
envio de denúncias por 
meio do Sindicato.

Ele é muito importante 
para coibir esse mal 
nos locais de trabalho 
bancário.

Sua denúncia vai auxiliar 
o Sindicato a tornar o 
ambiente de trabalho livre 
de cobranças abusivas.

Precisa de ajuda, 
procure o Sindicato!
Endereço: Av. Rio de Janeiro, 854 

Londrina 
Telefone: (43) 3372-8787

E-mail: vidabancaria@gmail.com

Ajude a 
combater o 

assédio moral 
nos bancos



CLÁUSULA PRIMEIRA - PRINCÍPIOS QUE REGEM O 
PRESENTE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO ADITIVO
O presente Acordo Coletivo de Trabalho Aditivo adota os 
seguintes princípios, visando à prevenção de conflitos no 
ambiente de trabalho:

a) Valorização de todos os empregados, promovendo o 
respeito à diversidade, à cooperação e ao trabalho em 
equipe;

b) Conscientização dos empregados sobre a necessidade 
de construção de um ambiente de trabalho saudável; e

c) Promoção de valores éticos e legais.

Parágrafo Primeiro - O objetivo do presente Acordo 
Coletivo de Trabalho Aditivo voltado à prevenção de 
conflitos no ambiente de trabalho é promover a prática 
de ações e comportamentos adequados dos empregados 
dos bancos aderentes, que possam prevenir conflitos 
indesejáveis no ambiente de trabalho.

Parágrafo Segundo - As partes acordantes estabelecem 
o cumprimento das seguintes condições visando prevenir 
os conflitos no ambiente de trabalho:

a) Declaração explícita de condenação a qualquer ato de 
assédio;

b) Disponibilização, pelos bancos aderentes, de canal 
específico para encaminhamento de denúncias, 
reclamações, sugestões e pedidos de esclarecimento, 
pelos seus empregados;

c) Avaliação semestral do programa, através de reuniões 
entre a representação sindical dos bancários e a 
representação dos bancos, com apresentação, pela 
Fenaban de dados estatísticos setoriais, devendo ser 
criados indicadores que avaliem o desempenho do 
programa;

d) Consideração das habilidades comportamentais, de 
liderança e de relacionamento interpessoal como critérios 
de promoção para cargos de gestão de pessoas; e

e) Este instrumento terá ampla divulgação para todos os 
empregados.

Parágrafo Terceiro - O(s) Sindicato(s) profissional(is) 
signatário(s) deste Acordo Coletivo de Trabalho Aditivo 
disponibilizará (ão) canal específico, aos bancários, para o 
encaminhamento de denúncias, reclamações, sugestões 
e pedidos de esclarecimento.

Parágrafo Quarto - O encaminhamento e a solução 
das questões suscitadas observarão os seguintes 
procedimentos:

a) Apresentação de denúncias, reclamações e pedidos de 
esclarecimento, devidamente fundamentados, por parte 
do empregado, ao banco ou ao Sindicato;

a.1) Na hipótese da questão ser formulada junto à 
entidade sindical, esta se incumbirá de apresentá-la ao 
banco, por escrito, no prazo de dez dias úteis;

b) A apuração dos fatos deverá ser concluída em até 
45 dias corridos a partir da apresentação da questão 
ao banco. Neste período não poderá haver qualquer 
divulgação do fato denunciado, nem pelo Sindicato, nem 
pelo banco;

c) Os nomes dos empregados, denunciante e denunciado, 
serão preservados pelo banco e pelo Sindicato;

d) A denúncia formulada pelo empregado diretamente ao 
banco será respondida diretamente ao empregado, após 
a devida apuração;

d.1) A denúncia formulada pelo empregado por intermédio 
da entidade sindical será apurada pelo banco, que 
prestará os esclarecimentos ao Sindicato;

e) O banco apurará a denúncia formulada anonimamente, 
pelo empregado, ainda que não possa respondê-la; e

f) O Sindicato não encaminhará ao banco denúncia 
recebida anonimamente.

f.1) A denúncia encaminhada pelo Sindicato poderá 
preservar o nome do denunciante.

Parágrafo Quinto - Compete ao Sindicato profissional 
signatário decidir sobre o encaminhamento, ou não, 
da denúncia a ele formulada, nos termos do presente 
Acordo.

Denúncia é fundamental para 
combater assédio moral nos bancos

Conquista da Campanha 
Nacional Unificada 2010, o 
Protocolo para Prevenção 
de Conflitos no Ambiente 
de Trabalho tem sido 
renovado anualmente 
com os principais bancos 
do País e se transformou 
num importante canal de 
denúncias de casos de 
assédio moral sofridos por 
bancários e bancárias. A 
categoria tem conseguido 
aprimorar este instrumento 
nas reuniões de avaliação 
semestral com a Fenaban 
(Federação Nacional dos Bancos), como foi a redução 
de 60 para 45 dias do prazo para que os bancos 
apresentem respostas sobre os casos encaminhados 
pelos Sindicatos.

Apesar de ter concordado com isso, a Fenaban vem 
protelando avanços em relação ao detalhamento das 
ocorrências registradas, impedindo que seja feita, 
pelo movimento sindical, uma análise mais precisa 
sobre o tipo de assédio que está ocorrendo, a região 
do País com maior incidência e, principalmente, qual 
foi a punição dada para os assediadores.

“Os bancos precisam dar transparência em relação 
às denúncias encaminhadas pelas entidades sindicais 
e adotar um procedimento mais ágil, demonstrando 
com isso seriedade na condução dos processos”, 
avalia Regiane Portieri, presidenta do Sindicato.

Regiane orienta bancários e bancárias de Londrina 
e Região a utilizar este canal para denunciar o 
assédio moral, pois só assim poderemos ter um 
ambiente de trabalho saudável e livre de atitudes 
desrespeitosas.  

Regiane Portieri 
é presidenta do Sindicato
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