
 

 

III TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022 CELEBRADO EN-

TRE O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE-

CIMENTOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA - SEEB-DF, FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES 

EM EMPRESAS DE CRÉDITO DO CENTRO NORTE - FETEC-CUT/CN E CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO - CONTRAF/CUT. 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular, 

 

 

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, instituição financeira vinculada à Administração Pública 

Indireta do Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.000.208/0001-00, neste ato 

representado por seu Presidente, o senhor PAULO HENRIQUE BEZERRA R. COSTA, doravante 

denominado BRB; 

 

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE BRASILIA - 

SEEB-DF, CNPJ sob o número 00.720.771/0001-53, neste ato representado por seu Presidente, 

o senhor KLEYTTON GUIMARAES MORAIS, doravante denominado SINDICATO;  

 

A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE CRÉDITO DO CENTRO NORTE - 

FETEC-CUT/CN, entidade inscrita no CNPJ/MF sob o número 33.710.419/0001-96, neste ato 

representada por seu Presidente, o senhor CLEITON DOS SANTOS SILVA, doravante denomi-

nada FETEC; 

 

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO - CON-

TRAF/CUT, entidade sindical de grau superior, reconhecida pelo Decreto no 46.543 de 04 de 

agosto de 1959, inscrita no CNPJ/MF sob o número 07.847.291/0001-05, neste ato representada 

por sua Presidente, a senhora JUVANDIA MOREIRA LEITE, doravante denominada CONTRAF; 

 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais fundamentais do valor social do trabalho, do 

reconhecimento dos acordos coletivos de trabalho e de dignidade da pessoa; 

 

CONSIDERANDO o compromisso firmado entre as partes na Cláusula 46 do ACORDO COLETIVO 

DE TRABALHO 2020/2022, quanto ao foro permanente de negociação; e, ainda 

 

CONSIDERANDO as disposições do art. 611-A da CLT e do ACT 2020/2022; 
 

RESOLVEM celebrar o III TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022, 

fazendo-o mediante as CLÁUSULAS e CONDIÇÕES seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: INTERVALO INTRAJORNADA 

 

Altera o caput da Cláusula 29 do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022 – INTERVALO 

INTRAJORNADA – para a seguinte redação, e acrescenta os Parágrafos Primeiro, Segundo, 

Terceiro, Quarto e Quinto: 

 

CLÁUSULA 29- INTERVALO INTRAJORNADA. Aos empregados com jornada de trabalho superior 

a quatro horas diárias e igual ou inferior a seis horas diárias é garantido intervalo de 30 (trinta) 

minutos, sendo 15 (quinze) minutos computados dentro da jornada e os 15 (quinze) minutos 

remanescentes fora da jornada.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cômputo de 15 (quinze) minutos de intervalo dentro da jornada não 

caracteriza redução da jornada de 6 (seis) horas, prevalecendo como jornada normal de trabalho 

o disposto no artigo 224 da CLT. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Na jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas 

semanais, será concedido um intervalo intrajornada de 30 (trinta) minutos até 2 (duas) horas, 

devidamente acordado entre empregador e gestor. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A redução de intervalo prevista no parágrafo anterior em relação ao 

mínimo legal é faculdade do empregado, sujeita à escala efetuada pelo gestor para a área. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: O intervalo intrajornada será devidamente registrado pelo funcionário no 

ponto eletrônico, ou recurso alternativo de registro. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: A implantação da redução do intervalo para 30 (trinta) minutos ocorrerá 

após aos ajustes sistêmicos necessários e atualização normativa. 

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: COMISSÃO PERMANENTE DE DIVERSIDADE 

 

Acrescenta a Cláusula 80 ao ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022: 

 

CLÁUSULA 80 – COMISSÃO PERMANENTE DE DIVERSIDADE 

 

O Banco compromete-se a instituir a Comissão Permanente de Diversidade, com a participação 

de 1 (um) membro indicado pelo Sindicato. 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: SEGURANÇA JURÍDICA 

 

Acrescenta a Cláusula 81 ao ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022: 

 

CLÁUSULA 81 – SEGURANÇA JURÍDICA 

 

Para garantir a segurança jurídica, e em respeito à boa-fé que norteou e tem norteado todo o 

processo negocial, as partes acordam que nenhuma alteração legislativa terá o condão de 

modificar as condições e as cláusulas normativas estabelecidas em Convenção Coletiva de 

Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho. 

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – VALE-TRANSPORTE 

 

Acrescenta a Cláusula 82 ao ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022: 

 

CLÁUSULA 82 – VALE-TRANSPORTE 

 

O Banco concederá o vale transporte, ou o seu valor correspondente, por meio de pagamento 

antecipado com trânsito em contracheque, a cada mês, em conformidade com o inciso XXVI, do 

artigo 7º da Constituição Federal, e também, em cumprimento às disposições da Lei nº 7.418 

de 16 de dezembro de 1985, com a redação dada pela Lei 7.619, de 30 de setembro de 1987, 

regulamentada pelo Decreto nº 95.247, de 17/11/1987. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cabe ao empregado comunicar, por escrito, ao Banco as alterações nas 

condições declaradas incialmente.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – A participação do Banco nos gastos de deslocamento do empregado 

será equivalente à parcela que exceder 4% (quatro por cento) do seu salário básico, ou seja, 

em percentual inferior ao teto de 6% (seis por cento) previsto no parágrafo único, do artigo 4º 

da Lei 7.418 de dezembro de 1985. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Para o disposto no Parágrafo Segundo, integram o salário básico, as 

verbas referentes ao Vencimento Padrão – VP, Complemento Pessoal do Vencimento Padrão - 

CPVP, Anuênios e Incorporações. 

PARÁGRAFO QUARTO – O benefício do vale-transporte incluindo a diferença de 2% (dois por 

cento) entre o percentual legalmente previsto e o pactuado no parágrafo segundo, que equivale 

ao benefício pago em dinheiro, não possui natureza salarial, de modo que não se incorpora à 

remuneração do empregado para nenhum efeito, não constituindo base para incidência da 

contribuição previdenciária ou para fins de recolhimento do FGTS.  

 

 

E, por estarem as partes de comum acordo com as cláusulas e condições do presente Aditivo, 

firmam-no em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para todos os fins de Direito, cada uma com 

a seguinte destinação: 

 

a) uma via para compor o Processo Administrativo do BANCO; 

b) uma via para registro do ADITIVO junto ao Ministério da Economia; 

c) uma via para registro do ADITIVO junto ao SINDICATO; 

d) uma via para registro do ADITIVO junto à FETEC; 

e) uma via para registro do ADITIVO junto à CONTRAF. 

 

 

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2021.  

 

 

 

 

 

 

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A 

PAULO HENRIQUE R. COSTA 

Presidente 

 

 

 

 

 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA 

SEEB-DF 

KLEYTTON GUIMARÃES MORAIS 

Presidente 

 

 

 

 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE CRÉDITO DO CENTRO NORTE 

FETEC-CUT/CN 

CLEITON DOS SANTOS SALVA 

Presidente 

 

 

 

 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO  

CONTRAF/CUT 

JUVANDIA MOREIRA LEITE 
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Presidente 


