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Assembleia dos funcionários do BB

Ação da 7ª e 8ª hora
Asnegs 

(Assistentes de Negócios)

Público:
Assistentes de negócios (sindicalizados ou não) 
que estejam ou tenham sido comissionados na 
função, e na Baixada Santista, de setembro de 
2010 em diante, e que estejam ativos ou tenham 
se desligado do Banco (por qualquer motivo) de 
setembro de 2013 até agora.

Local: 
Avenida Washington 
Luiz, 140 - Santos
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Curta nossa página:

O Sindicato de Santos e Região 
reestruturou seu departamento 
jurídico em agosto de 2015. E a 
atual assessoria jurídica é a mesma 
responsável pelo Jurídico do Sindi-
cato dos Bancários do Espírito 
Santo, e justamente a que promo-
veu a ação coletiva vitoriosa dos 
Asnegs daquele estado.

Analisando a situação da Baixada 
Santista, o Sindicato e seu novo 
departamento jurídico consideram 

ser possível reverter a situação 
desfavorável atual.

O Sindicato ajuizou, há alguns 
anos, ação coletiva para a cobrança 
da 7ª e 8ª horas extras dos “as-
sistentes de negócios” (Asnegs). 
Infelizmente, as ações foram todas 
rejeitadas nas primeiras instâncias, 
e aguardam recurso em Brasília, 
com remotas chances de êxito.

(continua pág. 3)

Reestruturação do departamento 
jurídico do Sindicato
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O Sindicato convoca em regime de 
urgência os bancários (assistentes 
de negócios) do BB, que estejam 
ou tenham sido comissionados 
na função, e na Baixada Santista, 
de setembro de 2010 em diante, e 
que estejam ativos ou tenham se 
desligado do Banco (por qualquer 
motivo) de setembro de 2013 para 
cá, para assembleia a ser realizada, 
dia 21/08, às 19h, na Av. Washing-
ton Luiz, 140, Santos, em que serão 
debatidos e definidos os assuntos 
que seguem:

Os funcionários do BB devem 
deliberar sobre que rumo tomar: 
se continuam somente na coletiva, 
com poucas chances de êxito; ou se 
adotam a mesma sistemática rea-
lizada no Espírito Santo, de ajui-
zamento simultâneo de processos 
plúrimos, pedindo nos processos 
que seja adotado o mesmo entendi-
mento já consagrado na ação coleti-
va capixaba – o que é perfeitamente 
possível, pois o banco é federal e o 
Asneg capixaba faz exatamente o 
mesmo que o Asneg paulista.

Ação da 7ª e 8ª horas  
dos Asnegs do BB

URGENTE
CONVOCAÇÃO

Sua participação é extremamente importante, 
pois as deliberações serão votadas pelos Asnegs, 
naquilo que é chamado de “assembleia temática”.

Regras da assembleia na pág. 4
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Pode ser sindicalizado ou não
Todo Asneg que se encaixe no perfi l descrito na página 1 tem direito de participar 
dos processos plúrimos, sendo ou não sindicalizado, pois o advogado é remune-
rado apenas com os “honorários de sucumbência”, pagos pelo Banco do Brasil 
em caso de vitória na ação, e somente serão cobrados os honorários de 15% do 
bancário (sindicalizado ou não) caso o Juiz dos processos indeferir a assistência 
jurídica sindical, o que é bastante raro.

Entretanto, alguns Estados foram pioneiros na cobrança exitosa da “7ª e 8ª horas 
extras” em favor dos Asnegs. Particularmente, o Piauí (PI) e o Espírito Santo (ES) 
sagraram-se vitoriosos. No Espírito Santo, a nova assessoria jurídica do Sindica-
to (que também trabalha para o Sindicato do ES) deu entrada, nesta semana, nas 
execuções para a cobrança dos direitos de cada um dos Asnegs, já assegurados 
judicialmente. Os contemplados naquele Estado passam de quatrocentas pessoas, 
e a sistemática adotada foi a de ajuizamento de processos de cobrança “plúrimos”, 
em que cada bancário deu procuração individual, mas foram agrupados em pro-
cessos compostos por cinco pessoas, ajuizados simultaneamente.

Novo departamento jurídico do 
Sindicato foi vitorioso no Espírito Santo

Para votar, é preciso que o Asneg seja sindicalizado no dia da assembleia. 
Sendo desejo do bancário, ele poderá se sindicalizar no ato da assembleia e par-
ticipar da votação. Repetimos: sua participação é extremamente importante. Isso 
é um direito seu e de mais ninguém. É preciso unidade para que consigamos 
defender de nossos direitos. E o Sindicato, antes de mais nada, é a casa represen-
tativa de cada um dos bancários que trabalham na nossa Região.

Para votar na assembleia é preciso ser 
associado

AGUARDAMOS O COMPARECIMENTO DE TODOS OS INTERESSADOS!


