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A presente conjuntura na qual se 
acentuam os danos aos trabalhado-
res, de toda ordem, mas principal-
mente quanto à saúde, exige mais 
do que nunca que as organizações 
da classe intensifiquem a inserção 
nos processos pertinentes com in-
teração, transparência, participa-
ção, democracia e diálogo, mas so-
bretudo com muita determinação 
e autonomia para fazer frente aos 
acontecimentos. Neste contexto 
cumpre à Associação dos Funcio-
nários do BNB (AFBNB) uma ação 
permanente para fins de encami-
nhamento das demandas dos seus 
representados, quando as mesmas, 
obviamente, se coadunam com a 
missão da Entidade.

Nesta perspectiva é mister des-
tacar que a AFBNB está permanen-
temente em sintonia com os asso-
ciados. As consultas à base se dão 
no dia a dia, sendo esta uma relação 
histórica, que vai além dos funcio-
nários do BNB que têm vínculo as-
sociativo. Muitos dos que se mani-
festam sugerindo e/ou cobrando 
o protagonismo da AFBNB sobre 
todas as matérias que lhes dizem 
respeito, tanto no âmbito institu-
cional, quanto em relação ao con-
junto de elementos que compõem 
as relações de trabalho (sendo este 
o leque de atribuições que compete 
à AFBNB nos termos do seu estatu-
to) advêm de todos os segmentos 
de funcionários das diversas Uni-
dades do BNB, principalmente por 
ação dos representantes de base, 
os quais pautam nossas atividades 
diariamente.

Assim, não diferente de antes, a 
Associação tem recebido diversas 
manifestações sobre fatos recentes, 

como foi no caso da política de re-
torno ao trabalho presencial anun-
ciada pelo BNB, para que a Associa-
ção buscasse a interlocução com o 
Banco, considerando para tanto as 
preocupações coletivas e sobretu-
do, a prevenção à vida. Com o dever 
de ofício que lhe cabe na qualidade 
de representante destes associados, 
a AFBNB pautou o assunto e consi-
derou coerente fazer a representa-
ção junto ao Banco, argumentando 
e buscando o diálogo no sentido de 
preservar a vida dos trabalhadores. 
Da mesma forma, a Associação está 
procedendo em relação à proposta 
de exclusão do BNB da condição de 
mantenedor da CAMED, questio-
nando juridicamente a CGPAR 23 e 
orientando o ‘VOTO NÃO ‘ na con-
sulta, bem como o faz de forma per-
manente em relação aos ataques 
que o BNB sofre recorrentemente, 
a exemplo dos projetos que obje-
tivam mutilar o FNE, e também das 
tentativas de ingerência de seto-
res externos ao Banco quando dos 
processos de definição sobre a sua 
gestão.

No caso específico da Pandemia, 
mais uma vez a AFBNB se insere na 
interlocução Junto à superior admi-
nistração do Banco em cumprimen-
to deste papel, pela preservação da 
saúde dos funcionários, haja vista a 
lamentável situação em que vidas 
estão sendo abreviadas, inclusive 
de familiares dos trabalhadores do 
BNB. Não é demais enfatizar que o 
país já bateu a barreira de 68 mil 
mortes, no universo de mais de um 
milhão e 700 mil casos da Covid-19, 
e que não consta estudo científico 
que aponte para o controle, muito 
menos para a redução, no curtíssi-
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mo prazo.
Portanto, fundamentamos que 

os procedimentos da AFBNB se dão 
embasados no histórico de lutas, de 
participação, democracia e respeito à 
base, princípios caros à Entidade que 
norteiam a sua luta em prol dos inte-
resses difusos e coletivos.

Nessa edição confira o desenvol-
vimento dessa atuação e representa-
ção.

         Boa leitura! Compartilhe!
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EM DEFESA DA CAMED E DOS TRABALHADORES! AFBNB 
ORIENTA PELO ‘VOTO NÃO’ EM ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
 A Caixa de Assistência 
Médica dos Funcionários do BNB 
(CAMED) encaminhou mensagem 
aos associados no dia 25 de junho 
na qual anuncia que realizará 
uma consulta para fins de al-
teração no seu Estatuto Social. A 
justificativa é que está seguindo 
uma recomendação do Conselho 
de Administração do Banco (CON-
SAD-BNB) no sentido de cumprir 
determinações de instâncias do 
Governo Federal para que o BNB 
seja excluído da qualidade de 
MANTENEDOR da Caixa Médica. 
Assim, a CAMED argumenta que 
por se tratar de matéria estatutária 
será necessária a consulta ao cor-
po social, conforme estabelece o 
próprio Estatuto da instituição. 
 Em oportuno a esse en-
caminhamento a AFBNB reafirma 
que é contrária a qualquer medida 
que constate como sendo prejudi-
cial aos trabalhadores e, no caso, à 
própria CAMED. Por isto, desde já 
manifesta orientação pelo ‘VOTO 
NÃO’, haja vista se tratar de medida 
EXTREMAMENTE PREJUDICIAL.
 É importante pontuar al-
guns aspectos relevantes que 
consubstanciam a ênfase da As-
sociação em contraponto à medi-
da, haja vista a AFBNB preconizar 
que pela situação de crise estru-
tural e sobretudo de calamidade 
pública, mais do que nunca os tra-
balhadores precisam de proteção, 
de assistência, e não, de desinves-
timento das conquistas que obti-
veram ao longo do tempo e com 
muita luta. Logo, não soa prudente, 
tampouco justo, a adoção de retro-
cessos que ensejam danos à saúde 
dos associados. Neste sentido é salu-
tar agregar as considerações:

1) A CAMED constitui parte fun-
damental da política de Recursos 
Humanos do BNB. Isto porque a 
Caixa Médica opera sobre planos 
de saúde, sendo uma ação essen-
cial do Banco na perspectiva da 
proteção e preservação do seu  
maior patrimônio – os funcionários 
– no tocante ao bem mais precio-
so destes, que é a saúde, a própria 
vida, enfim;

2) A qualidade de MANTENEDOR 
estabelece a responsabilidade 
do BNB quanto ao suprimento  
por eventual situação de crise fi-
nanceira na CAMED, no tocante 
à situação de insolvência 
administrativa, conforme Arti-
go 3º, item “b”, do Estatuto Social 
da Caixa Médica. Caso a referida 
condição seja extinta, o BNB es-
tará desobrigado de quaisquer 
responsabilidades neste mister, ou 
seja, daquilo que lhe é de atribuição 
pela condição de MANTENEDOR. 
Além disso, não é demais deduzir 
que os associados  sequer terão  
como questionar eventuais danos 
pertinentes, inclusive na justiça, 
exatamente por não constar mais 
no Estatuto. Assim, as obrigações 
decorrentes passarão a ser de in-
cumbência integral dos associados, 
o que se torna impraticável, haja 
vista a incompatibilidade diante da 
condição de assistidos e de assala-
riados dos mesmos;

3) O CONSAD-BNB é uma instân-
cia constituída para legislar acerca 
de matérias referentes ao Banco, o 
que leva ao entendimento de que 
não é adequado fazê-lo em relação 
à CAMED, como se pode concluir 

ter acontecido no caso em pauta.  
Assim, é coerente que a CAMED 
reconsidere o direcionamento, in-
clusive declinando do encaminha-
mento apontado, com a discussão 
nas suas esferas de governança, so-
bretudo no Conselho Deliberativo, 
a quem compete, de fato, definir 
sobre os rumos da Caixa neste âm-
bito;

4) A resolução 23 da CGPAR traz no 
seu conteúdo uma série de elemen-
tos que a AFBNB constata como 
extremamente prejudicial, inclu-
sive  colocando em risco a própria 
sobrevivência das caixas médicas, a 
exemplo da CAMED. Por considerar 
que a mesma constitui ameaça à 
CAMED e  acarretar danos a saúde 
e à vida dos usuários, a AFBNB in-
gressou com uma ação na justiça, 
com pedido de ‘Liminar’, no intuito 
de impedir o impacto das medidas 
sobre a CAMED; (veja ação aqui)

5) Já constam decisões favoráveis 
aos trabalhadores por ações jurídi-
cas impetradas por  entidades de 
outros segmentos contra os efeitos 
da R23 CGPAR;

6) Está em tramitação na Câmara 
dos Deputados um projeto de De-
creto Legislativo (PDC 956/2018) 
de autoria da Deputada Federal Er-
ika Kokay (PT-DF) com o intuito de 
anular a R23 CGPAR. O Projeto já foi 
aprovado na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJC) e está aguar-
dando ser apreciado pelo plenário 
da Casa Legislativa. Enquanto o 
PDC segue em trâmite, ainda sem 
o desfecho, e diante da exiguidade 
e proximidade dos prazos que a 
Resolução estabelece para que 
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seus impactos sejam concretizados, 
a AFBNB considerou necessário in-
gressar na justiça no sentido de sus-
tar tais efeitos, conforme já registra-
do acima.
 A AFBNB segue na luta pela 
preservação da CAMED e da saúde 
dos associados, em todas as frentes 
de inserção que a democracia per-
mite. Assim, acompanha de perto 
o desenvolvimento das iniciativas 
políticas sobre o caso, a exemplo do 
citado PDC, o qual, enfatize-se, cum-
pre o objetivo de anular a medida 
na sua integralidade para todos os 
órgãos aos quais se direciona; por 
iniciativas jurídicas; por meio do 
diálogo constante com as instâncias 
envolvidas; e, sobretudo, pela mobi-
lização junto à sua base.
 Neste sentido, a AFBNB faz 
um chamado aos funcionários do 
Banco, da ativa e aposentados, para 

que estes se somem a essa luta, com o 
alerta  de que não cabe ficar indiferente 
diante da situação que traduz ameaça 
à sua Caixa Médica, ao seu direito ad-
quirido e ao seu bem mais preciso e 
elementar, que é a saúde. A AFBNB 
reafirma o seu compromisso com a 

luta em defesa da CAMED e dos 
trabalhadores, razão pela qual 
manifesta entendimento contrário 
à alteração do Estatuto da CAMED 
e orienta pelo ‘VOTO NÃO’ na con-
sulta anunciada.

PROGRAMA NOSSA VOZ

DEBATES E ANÁLISES SOBRE A PANDEMIA
      A AFBNB, continua realizando análises e de-
bates aprofundados acerca da realidade nacional e 
a vida dos trabalhadores em meio à pandemia da 
Covid-19 e seus impactos econômicos e sociais. O 
programa contou no dia 26 de maio com a partici-
pação Diretor do Sindpetro CE/PI e ex diretor da AFB-
NB Wagner Fernandes, e do economista e Diretor da 
AFBNB Henrique Moreira como convidados do pro-
grama. No dia 9 de junho o convidado do programa 
foi o Coordenador do Conselho Técnico da AFBNB 
e funcionário do Ambiente de Políticas do BNB, Alci 
de Jesus.  Já  23/06 o programa teve a participação 
da Diretora-Presidente da AFBNB, Rita Josina e 
do Diretor de Comunicação e Cultura Dorisval de 
Lima. discutindo a atuação da entidade neste pri-
meiro semestre de 2020.  Em 7 de julho o programa 
teve a participação do Dirigente da AFBNB e Consel-
heiro fiscal eleito da Camed, Tércio Sobral. A edição 
girou em torno na consulta a ser realizada pela Caixa 
Médica dos trabalhadores do Banco (Camed) sobre 
mudanças no Estatuto da Caixa. O programa Nos-
sa Voz é transmitido quinzenalmente, sempre às 
terças-feiras, às 17h, na página do facebook da As-
sociação.
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AFBNB ENCAMINHA DOCUMENTO

ASSOCIAÇÃO REAFIRMA FORTALECIMENTO 
DO BNB JUNTO A INSTÂNCIAS FEDERAIS
 A AFBNB encaminhou um ofício no últi-
mo dia 16 de junho para órgãos e instâncias fed-
erais no qual conclama os mesmos quanto 
à sua incumbência no tocante aos princípios es-
tabelecidos no Artigo 37 da Constituição Feder-
al, relacionados ao serviço público: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, e efi-
ciência. No documento a Associação justifica e 
fundamenta que a iniciativa se aplica em face 
do episódio recente, todavia recorrente, sobre 
o método e o mérito praticados quando da al-
teração na superior administração do Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB).
 A Entidade reafirma a necessidade de 
fortalecimento do BNB e a sua importância es-
tratégica para o Desenvolvimento. Assim, for-
malizou a demanda aos destinatários, no que 
lhes for de atribuição neste mister, para fins de 
procedimentos necessários no sentido de que o 
Banco não venha mais a ser vítima de situações 
vexatórias, inoportunas e injustificáveis, como 
foi no caso, que tantos impactos negativos 
causam à sua dinâmica, à sociedade e aos tra-
balhadores.
 O documento foi enviado para o Tribu-
nal de Contas da União, Controladoria-Geral da 
União-CGU, Comissão de Ética Pública, Con-
selho de Administração do BNB e Comissão 
de Ética do Banco.

ENTIDADES DENUNCIAM ARMADILHAS 
CONTRA OS TRABALHADORES

A Associação dos Funcionários do Banco do Nor-
deste do Brasil (AFBNB) é uma das entidades que 
integram o Forum Interinstitucional em Defesa do 
Direito do Trabalho da Previdência Social (FIDS) e 
alertado sobre a MP 936. A MP traz em seu bojo 
algumas armadilhas para o trabalhador, matérias 
estranhas ao seu objeto, entre eles a alteração da 
jornada de trabalho dos bancários de seis horas 
para oito horas e a exclusão da participação das 
entidades sindicais nas negociações salariais. Saiba   
mais detalhes em www.afbnb.com.br.
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AFBNB NA JUSTIÇA

AÇÕES JUDICIAIS – INSTRUMENTO DE LUTA
A AFBNB trabalha em diferentes frentes no cumprimento de sua missão, e uma delas é a via judicial. Desde 
que enveredou por essa seara, tem obtido conquistas importantes para seus associados, a exemplo da ação 
pela manutenção do vínculo empregatício dos empregados do BNB que exerciam o magistério, impetrada 
em 2012, e com ganho de causa, beneficiando Analistas Bancários, Analistas Técnicos, Especialistas Téc-
nicos e Especialistas Bancários, e as mais recentes ações sobre a cobrança indevida de Imposto de Renda 
sobre o auxílio creche e a que requereu o cumprimento da jornada de seis horas para os funcionários do 
BNB que desempenham a função gerentes de suporte operacional  (GSO) - processo de nº ROT-0002185-
41.2018.5.22.0002, julgada procedente em junho desse ano pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª 
Região. Você confere todos os trâmites das ações em nossa a aba “Ações Judiciais” em www.afbnb.com.br.

Manutenção do vínculo empregatício 
dos empregados do BNB em exercício 
do magistério.

Processos nº157900-
16.2012.5.21.0002/2012 (Analista 
Bancário) –

nº 158000-68.2012.5.21.0002 (Analista 
Técnico) –

nº157100-82.2012.5.21.0003 (Especialista 
Técnico) –

nº 162700-84.2012.5.21.0003(Especialista 
Bancário) – 

Situação – Processo transitado em julga-
do, com decisão favorável para a AFBNB.

Processo n 0040201-11.2013.8.07.0001/2013- 
Questionando a constitucionalidade do dispositivo 
da Lei Complementar 108/2001 que não permite o 
recebimento do benefício por quem já tenha encer-
rado as contribuições à caixa de previdência (Nuli-
dade de cobrança cumulada)

Situação: processo encerrado. Improcedente o pedi-
do. Já foi autorizada pela AFBNB o ajuizamento de 
ação diretamente no STF, pela qual será discutida 
a inconstitucionalidade da lei que exige do partici-
pante do plano de previdência privada sua desvin-
culação do patrocinador para, só então, ter direito à 
complementação da aposentadoria. A preparação 
desta demanda está em andamento pelo Escritório 
Rocha Machado (MG).
(3ª Vara Cível da Circunscrição de Brasília- DF)

Processo nº 0001973 54 2014 503 
0013/2014 – Trata da cobrança do paga-
mento das diferenças da PLR /2012

Situação: Na decisão de primeiro grau, o 
pedido julgado improcedente. Recurso de 
Revista foi admitido pelo TST e aguarda 
julgamento do Recurso de Revista no TST. 
Tramita na 13ª Vara da Justiça do Trabalho 
em Belo Horizonte)
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Processos n.ºs 0842095-79.2014.8.06.0001/2014  e apensos: 0832165-37.2014.8.06.0001, 
0832168-89.2014.8.06.0001/2014, que trata de demanda judicial da AFBNB contra a CAMED, contra a 
mudança do Plano de Saúde, objetivando a manutenção dos genitores dos associados no Plano Natural 
e a revogação do reajuste pretendido pela CAMED.

Situação: Inicialmente, entendeu a MM. Juíza por DEFERIR o pleito de Liminar requestada, considerando 
que estavam presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, determinando que a CAMED mantivesse 
os genitores dos associados do BNB, no Plano Natural, revogando, ainda, o reajuste pretendido pela 
CAMED, mantendo-se, para efeito de equilíbrio atuarial, o mesmo reajuste aplicado no ano anterior, qual 
seja, 15% (quinze por cento). Posteriormente, a Douta Magistrada, reviu seu posicionamento, para de-
terminar que a CAMED mantenha os genitores dos associados do Banco do Nordeste, no Plano Natural, 
e, revogou a liminar concedida quanto ao reajuste questionado pela associação.  Processo atualmente, 
concluso para julgamento, desde meados de 2019.

Ação Ordinária – 0842095-79.2014.8.06.0001 (25ª Vara Cível) 
Agravo de Instrumento Camed – 0620585-94.2014.8.06.0000 (Tribunal de Justiça – CE) 
Embargos de Declaração – 0620585-94.2014.8.06.0000 (Tribunal de Justiça – CE) – 
Agravo de Instrumento AFBNB – 0620696-78.2014.8.06.0000 (Tribunal de Justiça- CE)

Processo 
nº 0001872-22.2014.4.01.3807/2014 – Trata 
da Correção de valores do FGTS
Situação: Foi interposto recurso ao TRF 1ª Região 
contra a sentença que aplicou tese do STJ e jul-
gou improcedente o pedido. A questão está pen-
dente de julgamento pelo STF, quando será con-
solidada jurisprudência sobre o caso. Enquanto 
se aguarda a decisão definitiva do STF, para 
evitar o perecimento do direito, requereu-se a 
suspensão da tramitação do recurso da AFBNB 
perante o TRF 1ª Região.

Em 21.05.2020 foi julgado o requerimento de 
suspensão formulado pela AFBNB, mas a de-
cisão ainda não foi disponibilizada para consul-
ta. Vara da Justiça Federal da Subseção de Mon-
tes Claros (MG)

Processo 
nº 0000606-35.2016.5.21.0009/2016 – Tra-
ta da cobrança do pagamento da PLR em sua 
integralidade

Situação: Recurso de revista interposto teve se-
guimento negado no TST, tendo sido julgado 
improcedente a demanda, isto é, desfavorável 
para a  AFBNB, com consequente arquivamen-
to do processo.

No  ano anterior, 2015, a AFBNB havia ingressa-
do com o processo 000.1587-04.2015.5.21.0008, 
reivindicando a antecipação do pagamento da 
PLR, medida necessária haja vista o crédito da 
referida verba realizada a título de antecipação 
não ter correspondido ao que os resultados do 
Banco no primeiro semestre de 2015 permiti-
ram com base na regra básica da PLR, nos ter-
mos da Convenção Coletiva de Trabalho.

Processo nº  0011228-71.2016.5.03.0011/2016 – Trata do recálculo das horas extras

Situação: Em 2018, os autos foram remetidos para Órgão jurisdicional competente para processar 
recurso , estando atualmente em 2a. Instância, no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/
MG. Remetidos os autos para Tribunal Superior do Trabalho para processar recurso. Tramita no 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.
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Processo 
nº 0167594-38.2016.8.06.0001/2016 (5ª 
Vara Cível de Fortaleza) – Ação que pede a 
suspensão do processo de reforma do Estatu-
to da CAMED.

Situação: Concluso para sentença (o juiz pode 
julgar a qualquer momento, mas não tem 
data certa).

Processo 
nº 0002114-19.2016.5.17.0141/2016 (Tri-
bunal Regional do Trabalho da 17ª Região) 
– Trata do ingresso da AFBNB, na qualidade de 
Amicus Curiae, para apoiar um trabalhador que 
ajuizou uma reclamação trabalhista do Espírito 
Santo pleiteando a sua convocação no concur-
so público do BNB ocorrido em 2014.
Situação: O pedido de ingresso da AFBNB no 
processo foi negado pela desembargadora. 
Desta forma, o processo seguirá entre as par-
tes que já compõem a lide (Jonathan Lucas e 
BNB)..

Processo 
nº 0620282-75.2017.8.06.0000/2017 (Tri-
bunal de Justiça do Estado do Ceará – 2ª 
Câmara de Direito Privado) – Trata do pedi-
do da CAMED para tentar derrubar a liminar 
do processo de nº 0167594-38.2016.8.06.000, 
que suspendeu os efeitos da eleição para mu-
dança do estatuto.

Situação: Processo foi julgado e a decisão foi 
favorável para AFBNB, pois foi mantida a de-
cisão liminar de 1º Grau (processo 0167594-
38.2016.8.06.0001). Como a CAMED não 
recorreu o processo foi arquivado.

Processo 
nº 0011574-85.2017.5.03.0011/2017 – trata 
da Incorporação da gratificação de função por 
aplicação da súmula 372 do TST (empregados 
que antes da Reforma Trabalhistas ocupavam 
cargo comissionado há mais de 10 anos).

Situação: Pedido julgado improcedente apesar 
da manifestação favorável do Ministério Pú-
blico do Trabalho acerca da tese defendida 
pela AFBNB nos autos. Sentença de primeiro 
grau foi proferida em 01.06.2020. Aguardan-
do análise dos embargos declaratórios para a 
apresentação do Recurso Ordinário.

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/
MG

Processo 
nº 5071103-77.2017.8.13.0024/2017 
– Nova numeração 0021719-
95.2020.8.06.001 – Trata da correção 
monetária do plano de previdência BD 
de 1997 a 2002

Situação: Ação ainda não foi julgada 
em primeira instância. Foi proferida de-
cisão pelo Tribunal de Justiça mineiro 
deslocando a competência para julga-
mento do caso para o juízo de Fortaleza 
– CE. Processo distribuído em Fortaleza 
no dia 25.05.2020, tendo recebido nova 
numeração (processo nº. 0021719-
95.2020.8.06.001). Aguardando de-
cisão.

(19ª Vara Civil em Belo Horizonte/MG)

Processo 
nº 0002234-79.2018.5.22.0003/2018 – Trata da 
preservação do padrão remuneratório dos em-
pregados que ocupam a função de GSN e GSO 
após a adoção de medidas de reestruturação pro-
movidas pela BNB.

Situação: Sentença de primeiro grau foi proferida 
em 20.11.2019 e julgada improcedente. Recur-
so Ordinário foi interposto em 30.01.2020, após 
a decisão dos embargos declaratórios. Em jun-
ho/2020 os autos foram remetidos ao Tribunal 
Pleno do TRT22 para agendamento da data de 
julgamento do Recurso Ordinário. Tribunal Re-
gional do Trabalho da 3ª Região/MG.
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Processo 
nº 0113225-26.2018.8.06.0001/2018 (5ª 
Vara Cível de Fortaleza) – Ação que visa sus-
tar os efeitos da campanha de atualização ca-
dastral da CAMED.

Situação: Processo concluso para sentença. 
Tramita no TJCE -Fórum Clóvis Beviláqua. Para 
acompanhar o processo

Processo nº 1013393-28.2019.4.01.3400 
(Mandado de Segurança Coletivo)/2019 – 
Trata da Isenção Imposto de Renda sobre “aux-
ílio-creche”.

Situação: Pedido julgado procedente. Aguar-
dando reexame (obrigatório) da sentença pelo 
Tribunal para que a decisão produza efeitos. A 
liminar conseguida pela AFBNB no começo do 
processo permanece válida. Tramita na 9ª Vara 
Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito 
Federal.

Processo nº 0011456 65 2019 5 03 
0100/2019 – Trata da garantia de jornada de 
06 horas para empregado GSN

Situação: Pedido julgado procedente. Processo 
transitou em julgado em 16.06.2019 já tendo 
o BNB cumprido a decisão. Tramita no TRT3/ 
Montes Claros. 

Processo 
nº 0806658-77.2020.4.05.8100/2020 – Trata 
da anulação dos efeitos desta  Resolução 23 da 
Comissão Interministerial de Governança Cor-
porativa e de Administração de Participações 
Societárias da União (CGPAR), tendo em vista o 
risco que representam para a Camed e seus as-
sistidos.

Situação: Processo está concluso (aguardan-
do despacho pelo magistrado).

AFBNB NA LUTA PELA POSSE  DE NOVOS TRABALHADORES

     N a  n o i t e  d o  d i a  1 9  d e  j u n h o  a c o n t e c e u  u m a  
r e u n i ã o  e n t r e  a  A F B N B  e  o s  a p r o v a d o s  n o  
c o n c u r s o  d e  2 0 1 8 . F o r a m  d e b a t i d a s  q u e s t õ e s  
p e r t i n e n t e s  à  d e m a n d a : c a r ê n c i a  d e  p e s s o a l , 
r e p o s i ç ã o  d e  m ã o  d e  o b r a  e m  r e l a ç ã o  à  p o s -
s í v e l  p o l í t i c a  d e  i n c e n t i v o  a o  d e s l i g a m e n t o  

d e  p e s s o a l ,  t e t o  d e  f u n c i o n á r i o s  d e t e r m in a -
d o  p e lo  g o v e r n o , L e i  d e  A p o i o  a o s  E s t a d o s  
(s a n c i o n a d a  r e c e n t e m e n t e ) q u a n t o  a o  p o s -
s í v e l  im p a c t o  s o b r e  c o n v o c a ç õ e s  n a s  e s t a t a i s  
e  q u a n t o  à  s u s p e n s ã o  d o  p r a z o  d o  c o n c u r s o , 
a l é m  d a  p r o r r o g a ç ã o  d o  E d i t a l .
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COVID-19
AFBNB ENCAMINHA OFÍCIO AO BANCO E COBRA 
REVERSÃO DO RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL
A AFBNB encaminhou ofício ao Banco em que fundamenta as diversas razões pelas quais se posiciona contrá-
ria ao anúncio feito pela Instituição sobre o cronograma de retorno das atividades presenciais de seus traba-
lhadores. No documento ainda solicita a imediata sustação da medida e o estabelecimento de um processo 
de discussão com as entidades de representação dos funcionários no sentido de construir, à luz da realidade 
da pandemia e dos embasamento apontados pelas autoridades da área da saúde, com vistas à construção 
de uma política adequada para a questão. Dentre os pontos elencados pelo documento estão as orientações 
dos órgãos de saúde com vistas à prevenção da doença e as adotadas pelo próprio Banco; também o ainda 
crescente aumento da curva do número de casos no país, além da significativa incidência de casos no âmbito 
do próprio BNB.

Ao Senhor
Romildo Carneiro Rolim
Presidente
Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Senhor Presidente,
Sobre o cronograma de retorno às atividades presenciais apresentado pelo Banco, o qual estabelece 
quatro etapas para implementação, tendo o próximo dia 06 de julho como marco inicial, a AFBNB vem 
por meio deste manifestar preocupação diante do cenário atual e desde já apresenta aspectos que julga 
relevantes para a reversão da medida e o estabelecimento de um processo de discussão no sentido de 
que a política em questão seja pensada à luz da realidade, de forma mais adequada aos funcionários e 
trabalhadores do BNB, de modo a manter a coerência com os procedimentos.

Assim expõe:

1) Considerando que as medidas adotadas desde o início da situação de pandemia decorrente do novo 
coronavírus – Covid-19, nos termos preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), autori-
dades locais do segmento e pelo próprio Banco no que lhe é de incumbência no caso, foram acertadas e 
necessárias para possibilitar o isolamento necessário e preservar a vida dos trabalhadores e dos clientes;

2) Considerando que as medidas redundaram na redução de aglomerações nas diversas unidades do 
Banco, sobretudo direcionadas aos funcionários que têm alguma doença
pré-existente, comorbidade, tanto por diagnósticos e laudos médicos, quanto por autodeclaração, e a 
pessoas que se encontram em faixa etária superior a 60 anos, nos
classificados como integrantes do grupo de maior risco;

3) Considerando que as referidas medidas foram adotadas no início da situação, quando ainda não havia 
um quadro alarmante da Covid-19 no país, o qual ainda não era nem
classificado como “contaminação comunitária”, o que expressa a assertividade e prudência no contexto 
da prevenção;

4) Considerando que a realidade mostra um quadro ainda crescente dos casos, sem manifestação por 
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parte das autoridades e especialistas da Área, que apontem para o
achatamento da curva, e que os mesmos preconizam uma possível estabilização somente para os próx-
imos meses – agosto a outubro, segundo informações veiculadas por órgãos da imprensa;

5) Considerando que em várias Unidades da Federação, cujas gestões estaduais e municipais haviam 
flexibilizado as medidas restritivas e de isolamento social, estão se vendo obrigadas a declinar e retomar 
as ações, diante da realidade crescente do quadro de Covid-19;

6) Considerando que o ainda presente quadro de crescimento de casos expõe o alastramento da in-
cidência para os municípios além dos grandes centros e até mesmo para
áreas rurais, nas áreas de atuação do BNB, o que desperta preocupação e urgência de mais e maiores 
cuidados; e

7) Considerando que em termos internos ao BNB consta uma realidade de incidência significante de 
casos, com o acometimento de vários trabalhadores de todos os
segmentos, bem como de seus familiares, em que pese o quadro de redução de pessoal proporcionado 
pelas medidas adotas para reduzir a aglomeração.

Por todo o exposto, a AFBNB reafirma o entendimento quanto à importância da manutenção das medi-
das adotadas até o momento, no sentido de preservar a vida dos
trabalhadores, sem prejuízo dos negócios e missão do Banco, conforme manifestou desde o início da 
situação de pandemia, tanto em “in loco”, quanto por documentos.

Por oportuno enfatiza a necessidade do recrudescimento das ações pertinentes, sobretudo no tocan-
te aos protocolos constituídos para fazer frente aos casos: fechamento das unidades quando houver 
ocorrências e a imediata sanitização; afastamento das pessoas envolvidas, testagem do efetivo de tra-
balhadores, haja vista impossibilidade de mensurar com precisão quanto ao relacionamento direto en-
tre as pessoas diante da dinâmica de mobilidade.

Nestes termos, com base nas diversas manifestações demandas à AFBNB, por razões óbvias, e, muito 
mais e, sobretudo, pela responsabilidade e o dever da representação que lhe compete também nesta 
matéria, vimos solicitar ao BNB a declinação sobre a decisão nos termos do cronograma divulgado, até 
que haja melhores condições sanitárias e pelo menos um quadro de estabilização da curva de incidên-
cia da Covid-19.

No mesmo sentido, com vistas ao adequado procedimento em lide, manifestamos a necessidade do 
estabelecimento de um processo de discussão com as representações dos
funcionários, no sentido de se construir uma política à luz da realidade e do embasamento científico que 
deve ser considerado diante da complexidade da questão.

Sem mais para o momento, ratificamos disposição para o diálogo.

Cordialmente,
Rita Josina Feitosa da Silva
Diretora-presidente
Associação dos Funcionários do BNB (AFBNB)
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CAMPANHA SALARIAL 2020
É  HORA DE PARTICIPAR E REAFIRMAR AS BANDEIRAS DE 
LUTA! UNIDADE, DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E PLURALI-
DADE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A VITÓRIA.
 “O que a vida quer da gente é 
coragem”. A frase de Guimarães Rosa 
numa de suas obras nunca foi tão 
real quanto para esse ano de 2020. 
Para a classe trabalhadora com muita 
ênfase, sobretudo pelo adoecimento 
físico e mental causado pelo ‘novo 
coronavírus’, perda de entes queri-
dos, dificuldades impostas e danos 
causados pelas condições adversas 
de trabalho, se somam medidas tom-
adas no âmbito político, que precar-
izam cada vez mais as relações de 
trabalho. Exemplos disso são as Me-
didas Provisórias 927 e 936, as quais 
trazem em seus textos verdadeiros “jabutis” – pautas 
enxertadas oportunisticamente a outras medidas, in-
clusive já derrotadas – como o fim da jornada de 6h 
para a categoria bancária e a redução do papel dos 
sindicatos na representação dos trabalhadores. Des-
sa forma, é imprescindível que a classe esteja unida, 
coesa, organizada e mobilizada para lutar e mostrar 
na prática que “a boiada não vai passar”.
 Os trabalhadores bancários, a exemplo do 
que ocorre com as demais categorias, estão na linha 
de frente do enfrentamento à pandemia, nem de 
longe têm sido tratados como merecem – e não é 
de hoje, basta ver os lucros exorbitantes dos bancos, 
com crise ou sem crise, se comparados com a reali-
dade salarial da maioria dos trabalhadores do setor.
 Diante da realidade de uma conjuntura que 
acentua os danos sob todos os aspectos, a cam-
panha salarial desse ano não pode passar desaper-
cebida. Muito pelo contrário! Mais do que nunca se 
faz necessário estar atento e forte, com a categoria 
organizada, mobilizada e firme para as lutas! Os tra-
balhadores bancários colocam diariamente a sua 
vida em risco ao saírem de casa para proporcionarem 
os superlucros dos patrões – banqueiros e gover-
nos. Por isto são merecedores e dignos de respeito 

e reconhecimento. A campanha salarial se constitui 
em momento essencial para o estabelecimento des-
sa relação como um ponto forte e marcante da luta, 
que deve ser cotidiana e permanente.
 No caso específico dos trabalhadores do BNB, 
a campanha salarial também se configura como um 
espaço para discutir as questões institucionais, som-
adas às peculiares do momento, afinal, ratificar a im-
portância do Banco do Nordeste enquanto instituição 
de desenvolvimento, exigir critérios e direcionamentos 
técnicos para a instituição também é dever de todos 
que dedicam sua vida ao Banco.
 Como sempre tem procedido, a AFBNB con-
clama a todos a participarem ativamente do mov-
imento, iniciando pela inserção nos diversos fóruns 
da categoria conforme organização e convocação 
das entidades sindicais: encontros estaduais e re-
gionais, congressos por bancos, conferência nacion-
al, assembleias e outras atividades. Por excepcionali-
dade da conjuntura, esse ano os eventos acontecem 
por meio virtual, haja vista a situação de isolamento 
social decorrente da pandemia do ‘novo coronavírus’ 
– Covid19.
 Em que pese essa conjuntura, a qualidade dos 
debates, a participação e a democracia devem preva-
lecer, bem como a unidade da categoria para que as 
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CAMPANHA SALARIAL 2020
decisões, propostas e pautas de reivindicações a serem 
constituídas e negociadas com os patrões contemplem 
as demandas da base, tanto gerais, quanto específicas, e 
assim seja possível estabelecer uma correlação de forças 
favorável para que a jornada seja efetivamente vitoriosa. 
Nessa perspectiva se faz necessário reafirmar as bandei-
ras que ainda não foram atendidas, bem como a agre-
gação de outras, atuais, para fazer frente à realidade ad-
versa aos trabalhadores em que prevalece a usurpação 
de direitos e conquistas, demissões, adoecimento, pre-
carização, condições inadequadas de trabalho, carência 
de pessoal, metas incompatíveis com a realidade, entre 
outros aspectos peculiares da relação capital x trabalho. 
Assim, a AFBNB destaca algumas bandeiras que con-
sidera imprescindíveis pautar:

 RELAÇÕES DE TRABALHO
– Isonomia de tratamento
– Participação nos lucros e resultados (PLR) linear
– Reposição das perdas salariais
– Plano de cargo e remuneração
– Saúde e previdência
– Mais postos de trabalho
– Reafirmação da reintegração das demissões no 
governo FHC
– Garantia do trabalho e Estabilidade

BANDEIRAS GERAIS
– Defesa e fortalecimento dos bancos públicos
– Defesa dos órgãos públicos
– Contra o desmonte da Petrobras
– Estatização dos Bancos
– Defesa da democracia – não à criminalização dos 
movimentos socais
– Não ao racismo e ao Nazifascismo
– Unificação das lutas da classe trabalhadora
– Não ao teletrabalho estrutural (não deve ser como 
modelo permanente; sim, pontual).
– Política de retorno ao trabalho presencial precedi-
da de discussão com as entidades de representação 
da classe.

Congresso dos trabalhadores do BNB

Como parte dos fóruns a acontecer no período da 
campanha nacional dos bancários, o 26º Congresso 
dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) está agendado para os próximos dias 10 e 11 
de julho. O evento é precedido de fóruns estaduais, 
organizados pelos sindicatos, em cujas oportuni-

dades são designadas as delegações que vão partic-
ipar do mesmo.
 O Congresso deve cumprir a função de dis-
cutir a conjuntura sob todos os aspectos, as questões 
gerais da categoria e específicas do BNB, para fins de 
encaminhamentos gerais e definição da minuta de 
reivindicação especifica a ser negociada com o Ban-
co. Nesta perspectiva é fundamental que seja pauta-
do pela ampla participação como pela pluralidade, 
constituindo-se, portanto, em espaço democrático 
do conjunto dos funcionários do BNB, com repre-
sentação de todas as bases, como expressão dos 
diversos segmentos e entidades de representação 
destas bases que atuam neste âmbito.
 Assim, para fins de construção da minuta e 
para a definição dos encaminhamentos na perspec-
tiva de vitória, além das questões gerais apontadas 
acima, alguns pontos devem permear a discussão 
específica. Neste sentido, merece destaque:

– Isonomia de tratamento sob todos os aspectos e 
para todos os funcionários
– Melhores condições de trabalho
– Recomposição do plano de cargos e remuner-
ação – Melhoria do PCR
– Recomposição do plano BD – Capef
– Defesa da Camed e da Capef – Não às resoluções 
23 e 25 da CGPAR
– ‘Voto NÃO’ na alteração do estatuto da CAMED
– Manutenção do BNB como mantenedor da Caixa 
médica
– Reafirmação do fortalecimento do BNB
– Defesa do  FNE e sua gestão exclusiva pelo BNB
– Convocação dos aprovados no concurso
– Elevação do teto de funcionários
– Reintegracão das demissões injustas da era By-
ron/governo FHC
– Aumento da rede de agências do BNB
– Política de Concursos com a consequente convo-
cação dos aprovados

Participe! Exerça seu direito e vamos fazer dessa 
campanha salarial um marco para reforçar a orga-
nização e as lutas da categoria bancária, em par-
ticular, dos trabalhadores do Banco do Nordeste 
do Brasil. 
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CAMPANHA SALARIAL 2020

AFBNB SEGUE FIRME, REPRESENTANDO SUA 
BASE NOS FÓRUNS DA CATEGORIA
 A Associação dos Funcionários do BNB 
(AFBNB) tem cumprido um papel relevante na 
luta em defesa dos trabalhadores e pelo for ta-
lec imento do Banco do Nordeste  do Bra-
s i l  (BNB) de forma permanente ao longo dos 34 
anos da sua trajetória. Testemunho disso é a sua 
inserção nas lutas dos bancários, histórico em 
que merece destaque as campanhas salariais da 
classe.
 Assim, não diferente de como procedeu  
nas outras opor-
tunidades, em 2020 
a Associação mais 
uma vez busca o 
protagonismo no 
intuito de pautar as 
bandeiras que his-
toricamente tem 
defendido, bem 
como as  demandas 
atuais exigidas pela 
conjuntura. É uma 
ação que a Enti-
dade desenvolve de 
modo a que, se não o conjunto, parte significativa 
das reivindicações venha a constar das minutas a 
serem constituídas pela base nos diversos fóruns 
e apresentadas aos patrões para negociação.
 Neste contexto, os dirigentes da Asso-
ciação têm participado dos eventos, a exemplo 
do Encontro  Estadual dos Bancários do Ceará, 
ocorrido no último dia 27 de junho, e da  22ª Con-
ferência Regional dos Bancários – Federação dos 
Bancários Bahia e Sergipe que aconteceu no últi-
mo dia 04 de julho . Também no dia 04, a convite 
do Sindicato dos Bancários do Maranhão, a Dire-
tora- Presidente da AFBNB, Rita Josina, participou 
da plenária estadual dos bancários daquele Es-
tado, tendo composto a mesa expositora. Na 
oportunidade, a Presidente fez uma abordagem 

acerca das questões pertinentes e das lutas no 
âmbito do BNB, discorreu sobre aspectos gerais 
da categoria e destacou as ações presentes da As-
sociação, com ênfase para as bandeiras de lutas 
e reivindicações específicas, as quais constam em 
documento publicado recentemente com a visão 
da AFBNB sobre a campanha salarial.
 Rita Josina enfatizou ainda o entendimen-
to da Associação contrário à proposta de alter-
ação do  estatuto da CAMED, cuja pretensa medi-

da objetiva excluir o 
BNB da prerrogativa 
de instituição man-
tenedora da Caixa 
Médica por im-
posição do Governo 
Federal, nos termos 
da Resolução nº 
23 da CGPAR. As-
sim, enfatizou que 
a aprovação impli-
cará sério risco de 
inviabilidade da 
instituição, razão 

pela qual a Entidade está orientando pelo  “VOTO 
NÃO” na consulta a ser realizada nos dias 25 e 26 
de agosto próximo, conforme documento publi-
cado imediatamente ao anúncio do processo.
 Com estes propósitos, a AFBNB seguirá 
firme com a sua base e por ação dos seus diri-
gentes nas diversas localidades, somando-se aos 
sindicatos na luta por conquistas em prol dos 
seus representados.

A AFBNB ao lado dos trabalhadores

Gestão –  História e Autonomia para Lutar: a 
AFBNB em ação, sempre
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CAMPANHA SALARIAL 2020 CODVID-19 
PRESERVAÇÃO DA VIDA: BNB ATENDE 
DEMANDA DOS ASSOCIADOS 
REPRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO

 Em junho o BNB anunciou um cronograma de 
retorno às atividades presenciais para os trabalhadores 
que se encontram no sistema de teletrabalho, o qual 
continha quatro fases e estabelecia o dia 6 de julho 
como início primeira etapa.
 Pela leitura de que o quadro de incidência do 
Covid-19 é extremamente preocupante, e ainda do 
alto risco que a flexibilização pode representar no mo-
mento, a AFBNB encaminhou um ofício ao BNB con-
tendo uma série de fundamentações neste sentido. No 
documento foi pleiteada a sustação do retorno previs-
to para o dia 6 e o estabelecimento de um processo 
de discussão com as entidades de representação dos 
funcionários no sentido da construção de uma política 
sobre a questão, à luz da realidade da pandemia. 
 A iniciativa foi procedida de conversas por 
telefone por iniciativa da Associação, para reforçar o 
teor do documento, e também de uma reunião virtu-
al ocorrida no dia 3 de julho, entre o Banco, a AFBNB, 
o Sindicato dos Bancários da Bahia e a Federação dos 

Bancários BA/SE.
 Como resultado dessa empreitada o BNB re-
considerou a decisão e anunciou o adiamento do 
cronograma, o qual prevê o próximo dia 3 de agosto 
como marco para o início da primeira etapa e o dia 
21 de setembro próximo para a quarta fase. Ficou o 
entendimento ainda de que no final do mês de Julho 
será feita uma avaliação da realidade, para aferir a vi-
abilidade da implementação do referido cronograma, 
tendo sido esta também uma reivindicação que cons-
tam no ofício da AFBNB.
 No documento ainda consta a necessidade 
de cumprimento rigoroso dos protocolos, com ên-
fase para os devidos e tempestivos procedimentos, 
em situações de ocorrências de casos de Covid-19 nas 
Unidades do Banco.

Todos contra o Coronavírus e em defesa da vida!
Gestão História e Autonomia para lutar: AFBNB em 
ação sempre!


