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OFÍCIO Nº 04/2020/GAB/PRES                                             Brasília, 13 de janeiro de 2021 

 
 
 
A  

Diretoria Gestão da Cultura e de Pessoas, 

Ética e Relações de Trabalho 

Negociação Coletiva e Relacionamento com Sindicatos 

 

José Avelar Matias Lopes  

DIRETOR GESTÃO DA CULTURA E DE PESSOAS 

 

ASSUNTO: Solicitação de agenda acerca da reestruturação do Banco do Brasil  

 
 
Senhor Diretor, 

   O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 

BANCÁRIOS DE BRASÍLIA, entidade sindical de primeiro grau, CGC/MF nº 00720.771/0001-53, com 

sede na EQS 314/315 Projeção 1, Asa Sul, 70.383-400, Brasília, no desempenho de sua missão 

institucional de defesa e representação dos trabalhadores, considerando a reestruturação anunciada pelo 

BANCO através do Programa de Adequação de Quadros – PAQ e do Plano de Desligamento 

Extraordinário - PDE, com medidas de forte impacto na categoria, inclusive redução na remuneração 

dos empregados, com nefastas consequências, comprometendo o próprio sustento do trabalhador e de 

sua família, REQUER se digne a Presidência do Banco de informar o teor e o alcance dessas medidas, 

em respeito aos princípios constitucionais do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, 

bem como aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

expressamente aplicados às sociedades de economia mista, esclarecendo cabalmente os seguintes 

pontos: 
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1) informar os trabalhadores que serão afetados, especificando a unidade de lotação, a região e a função 

exercida, bem como as comissões extintas e os descensos, indicando as funções em que se encontram e 

as funções em que serão alocados; 

2) indicar as agências, postos de atendimento, plataformas e escritórios que serão atingidos pelo PAQ, 

informando aquelas que serão extintas e as que ganharão funcionários e funções; 

3) Especificar o público elegível para aposentadoria; 

4) Informar quais são as providências adotadas e as alternativas oferecidas aos empregados sujeitos à 

redução da remuneração, para neutralizar ou amenizar os prejuízos; 

5) Informar o valor que o banco dispende para remunerar os caixas, o valor da economia com a extinção 

da comissão de caixa, e a previsão do valor que será gasto com o novo sistema pagamento da comissão 

por dia de exercício da função; 

6) Informar o tempo de exercício na função de caixa de todos os caixas; 

7) Informar o percentual de caixas que serão alocados em funções com remuneração igual ou superior. 

 

Diante do exposto, requer o fornecimento das informações acima, em nome da necessária 

transparência e do respeito aos trabalhadores e sua representação, propiciando-se, enfim, quadro 

amplo da reestruturação no Distrito Federal, contendo todos os elementos necessários à compreensão 

do processo deflagrado pelo Banco. 

 

P. Deferimento 
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Respeitosamente, 

                                              

 

 

 

 

                                           KLEYTTON GUIMARÃES MORAIS 

Presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília 


