
INFORMATIVO DA 
ASSOCIAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS DO 
BANCO DO NORDESTE 

DO BRASIL (AFBNB) 
| SET/2018

#EXTRA

NossaVoz

Nos próximos dias 14 e 15 de 
setembro representantes da 
AFBNB se encontrarão em 

Recife para mais uma Reunião do 
Conselho de Representantes da enti-
dade. Essa será a 54ª edição do evento, 
que desde o nascedouro da Associação 
tem sido o mais importante fórum de 
discussão, construção das pautas da 
entidade, bem como dos próprios fun-
cionários do BNB.
 Os temas escolhidos para a 
54ª RCR são de extrema relevância 
na atual conjuntura do País:  “FNE 
30 anos” e “Nova Legislação Traba-
lhista”. Dois aspectos bastante caros 
à AFBNB. A questão da garantia dos 
recursos constitucionais para a Região 
sempre esteve na ordem do dia da As-
sociação. As constantes ameaças de-
monstram que o país trilha o caminho 
do retrocesso com o aprofundamento 
dos ataques aos órgãos públicos e o es-
vaziamento de recursos.
 Em 2018 o Fundo Constitu-
cional do Nordeste (FNE) completa 
três décadas de  existência, sendo este  
um marco importante da luta contra 
as desigualdades regionais e fonte fun-
damental de recursos para o BNB  no  

FNE, Desenvolvimento e organização dos 
trabalhadores em discussão 

fomento aos pequenos  médio pro-
dutores rurais, seja da agricultura, 
bem como a indústria, serviços e  à 
infraestrutura.
 Outro tema que afeta dire-
tamente a vida dos trabalhadores é a 
nova legislação trabalhista, levada a 
cabo pelo Governo Federal, impactan-
do funcionários públicos e do setor 
privado que se vêem às voltas com a 
instabilidade, o desemprego, o aumen-
to da carga de trabalho e o achatamen-
to dos salários, além do cerceamento 
do acesso à Justiça do Trabalho.
 Nos paineis estarão presentes 
a professora e economista Tânia Bace-
lar, o engenheiro e bancário Miguel 
Anacleto e a advogada trabalhista Ga-
briela Ruiz. Eles farão exposições acer-
ca dos temas acima, seguidos de deba-
te com os representantes presentes ao 
evento em Recife. 
 Debates em Plenário e em 
grupos consolidam o Relatório que 
servirá de base para o trabalho estra-
tégico da AFBNB para o próximo 
período. A Associação reafirma seu 
papel como fórum aberto para gestão 
participativa e compartilhada de suas 
ações em defesa dos trabalhadores do 

A professora Tânia Bacelar, uma das 
referências nos estudos das questões 
regionais e sobre desenvolvimento, 
será palestrante na 54 ª RCR, em 
Recife. 

Tânia tem doutorado em Economia 
Pública, Planejamento e organiza-
ção do espaço pela Universidade de 
Paris, exerceu diversos  cargos públi-
cos estratégicos e atualmente é pro-
fessora aposentada da Universidade 
Federal de Pernambuco, sendo tam-
bém sócia da CEPLAN Consulto-
ria Econômica e Planejamento.

Dentre seus escritos importantes es-
tão textos como Ensaios sobre o de-
senvolvimento brasileiro: heranças 
e urgências e Tipologia das cidades 
brasileiras.

TÂNIA BACELAR 
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157900-16.2012.5.21.0002/Analista Bancário 
   Recebido julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo Banco do Nordeste no 
TST com decisão desfavorável para o Banco nos autos f ísicos. Processo concluído com ganho de causa para a 
AFBNB. Processo foi arquivado.

- 158000-68.2012.5.21.0002/Analista Técnico 
   Processo concluído com ganho de causa para a AFBNB. Arquivado.

- 157100-82.2012.5.21.0003/Especialista Técnico 
   Processo concluído com ganho de causa para a AFBNB, mas ainda não arquivado em razão de pendência   do 
BNB quanto ao levantamento de depósitos recursais.       
  
- 162700-84.2012.5.21.0003/Especialista Bancário - 
  Processo concluído com ganho de causa para a AFBNB. Arquivado.

Manutenção do vínculo empregatício com o BNB/exercício do 
magistério/ impetrada em 2012

Questionamento da constitucionalidade do dispositivo da Lei Comple-
mentar 108/2001 que não permite o recebimento do benefício por quem já 
tenha encerrado as contribuições à CAPEF (Nulidade de cobrança cumula-
da)/ impetrada em 2013

- Processo nº: 2013.01.1.158324-8
Processo encerrado. Improcedente o pedido. Já foi autorizada pela AFBNB o ajuizamento de ação diretamente 
no STF, pela qual será discutida a inconstitucionalidade da lei que exige do participante do plano de previdência 
privada sua desvinculação do patrocinador para, só então, ter direito à complementação da aposentadoria. A 
preparação desta demanda está em andamento pelo Escritório Rocha Machado (MG).

Correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)/ impe-
trada em 2013

- Processo nº: 1872-22.2014.4.01.3807
Situação: suspensa na primeira instância. Isso se deve ao fato de que em todo o território nacional, por ordem 
do STF, os processos que tratam desta matéria e tramitam nas instâncias hierarquicamente inferiores ao STF 
estão todos suspensos aguardando julgamento daquele Tribunal. Recentemente, no STJ, houve julgamento da 
mesma questão e a decisão foi desfavorável, mas a palavra f inal continua sendo do STF e, portanto, os processos 
continuam suspensos em todo o país. 

Cobrança das diferenças PLR 2012/impetrada em 2014
- - Processo: 0001973-54-2014.503.0013
- Situação: tramita, em grau de recurso, na instância extraordinária (TST). Aguarda julgamento.

Antecipação da PLR/ impetrada em 2015
Processo: 000.1587-04.2015.5.21.0008
- Situação: Recurso de agravo de instrumento interposto. Pendente decisão do TST.

ATUAÇÃO DA AFBNB NO CAMPO JURÍDICO 

Acompanhe os desdobramentos das ações da  
AFBNB na Justiça
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. Pagamento integral da PLR / impetrada em 2016
Processo: 0000606-35.2016.5.21.0009
Situação: Recurso de revista interposto teve seguimento negado no TST, tendo sido julgado improcedente a demanda-
da, isto é, desfavorável para a  AFBNB, com consequente arquivamento do processo. 

- Recálculo das horas extras/ impetrada em 2016
Processo:  0011228-71.2016.5.03.0011
- Situação: Em 07/05/2018 - Remetidos os autos para Órgão jurisdicional competente para processar recurso (con-
clusão do despacho de 1 instância: Atendidos os pressupostos legais, admite-se o recurso ordinário interpostos pelo 
Reclamado, em seu efeito regular. Remetam-se os autos à 2a. Instância, com os registros de praxe Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região/MG.
Na 2ª instância, última movimentação em 14/08/2018 - Não acolhidos os Embargos de Declaração de AFBNB. 

- Incorporação de gratificação de função por mais de 10 anos/ impetrada em 2017

Processo:  0011574-85.2017.5.03.0011
- Situação: processo em andamento. Audiência designada para o dia 28.11.2019 às 10:30 horas em Belo Horizonte-MG.

- Contra mudanças no Estatuto da Camed/2016
- Processo: 0167594-38.2016.8.06.0001
- Situação: Aguardando despacho do juiz. A perspectiva é que ele designe nova audiência.

- Proc. 06202827520178060000
Neste processo a CAMED tentou derrubar a liminar do processo nª 01675943820168060001, que assegurou 
a suspensão da divulgação do resultado da votação de alteração do estatuto. Fizemos manifestação inclusive 
fomos visitar a desembargadora. O processo está aguardando decisão da desembargadora.

- Anulação do processo de recadastramento da Camed

- Processo: 0113225-26.2018.8.06.0001
- Situação: Houve audiência de negociação prévia que não avançou. Terminados os prazos para manifestação, 
estamos aguardando designação de audiência.

- Anulação do processo de recadastramento da Camed

Processo: 0832165-37.2014.8.06.0001 
- Situação: Última movimentação em 31.10.17 - A AFBNB cumpriu a determinação do juiz de fazer o recolhi-
mento de custas do processo.


