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REAJUSTE 
Nos últimos 12 meses o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) totalizou 4,29%.  
Assim, a partir de setembro, as complementações e 
pensões dos participantes dos Planos I, II e V 
(optantes da cláusula 44) do BANESPREV serão 
reajustadas em 4,29%. 
Os participantes do Plano V, não optantes da cláusula 
44, deverão aguardar o desfecho das negociações 
entre a FENABAN e Sindicato dos Bancários. O 
pedido inicial do Sindicato é de 11% de reajuste, 
contudo os banqueiros ainda não se manifestaram.  
 

 
ACORDO COLETIVO - NEGOCIAÇÕES 
Registre-se que as negociações encontram-se em 
compasso de espera, com muita calma e sem 
nenhuma pressão de qualquer espécie. É voz corrente 
que, neste momento de eleições, o Sindicato - braço 
político os partidos - não cogita de incomodar os 
banqueiros, sabidamente grandes financiadores das 
campanhas políticas. Então não se faz pressão para 
negociar e, tampouco, se admite  pensar em greves e 
paralisações. Tudo fica para depois do resultado das 
urnas. A questão é que o resultado das urnas pode 
influenciar negativamente e estar atrelado às 
negociações. 
 

 

 

GRATIFICAÇÕES 
Há mais de um ano o processo das gratificações 
semestrais encontra-se na Subseção I Especializada 
em Dissídios Individuais, do Tribunal Superior do 
Trabalho - SBDI-1 para julgamento dos recursos 
interpostos pela AFABESP e pelo Banco Santander. 
Ocorre que no final de agosto o Ministro designado 
para ser o Relator do Processo, Dr. Luiz Phillipe 
Vieira de Mello Filho, por questões de ordem 
funcional/administrativa do TST, foi remanejado para 
outra Subseção deixando, assim, a relatoria do nosso 
processo. 
Em substituição, foi designado relator do processo o 
Juiz Convocado Roberto Freitas Pessoa. 
Entretanto, foi noticiado extra oficialmente que o Dr. 
Roberto Freitas Pessoa não permaneceria na relatoria, 
devendo em breve ser substituído. 
  

GRATIFICAÇÕES – NOVO RELATOR 
O Tribunal Superior do Trabalho, poucos dias após a 
notícia acima,  atribuiu ao Ministro JOSÉ ROBERTO 
FREIRE PIMENTA, a relatoria do nosso processo 
das gratificações semestrais. 
 
 
 
GRATIFICAÇÕES – MAIS NOVO RELATOR 
Logo a seguir, em 15/09, o TST atribuiu à Ministra 
MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI a 
relatoria do nosso processo das gratificações. 
Contudo, no dia seguinte a Ministra Maria Cristina 
declarou-se impedida de ser a Relatora. 
 
 
 
GRATIFICAÇÕES – NOVÍSSIMO RELATOR 
Em 16/09 o TST nomeou o Ministro AUGUSTO 
CÉSAR LEITE DE CARVALHO para ser o Relator 
do nosso processo das gratificações. 
 
 
 
GRATIFICAÇÕES – esperando...esperando... 
Os aposentados do Banespa, que aguardam desde 
1998 o desfecho da ação das gratificações, embora 
acostumados a esperar e esperar, ficam céticos e 
frustrados com a lentidão dos nossos tribunais de 
justiça. Causam espanto as diversas e repentinas 
mudanças na designação do Relator do processo.  
Os leigos chegam a imaginar a existência de uma 
maldição ou uma força oculta qualquer que atravanca 
os caminhos da Justiça. 
Resta-nos esperar e esperar. Até quando? 
 
 
 
CPI DO BANCO SANTANDER BANESPA 
Pouco se fala dela ultimamente. Mas não morreu e 
não está enterrada. Esperamos novidades e definição 
logo após as eleições. É importante que a CPI seja 
instalada ainda neste ano, caso contrário o pedido 
deverá ser refeito para a nova legislatura.  
Os banespianos apóiam e confiam no Deputado 
Marquezelli, autor do pedido da CPI e condutor dos 
nossos pleitos de justiça no meio político contra as 
malvadezas do Santander. 
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GRATIFICAÇÕES – RELEMBRANDO 
O nosso processo das gratificações obteve sentenças 
favoráveis na 1ª e 2ª Instância da Justiça do Trabalho 
e venceu todos os recursos, agravos e impugnações 
interpostos pelo Santander. O nosso pleito de um 
salário em cada semestre foi reconhecido como de 
direito.  
Chegou ao Tribunal Superior do Trabalho que 
também reconheceu o nosso direito e validou as 
decisões anteriores, porém vinculando-o e limitando-
o às regras da PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados) que é paga uma vez por ano ao pessoal 
da ativa.  
É sabido que o valor da PLR é significativamente 
inferior ao salário, além de depender do lucro final do 
banco e das possíveis distorções. Ademais, a PLR 
depende de negociações com o Sindicato dos 
Bancários, que representa o pessoal da ativa, e que 
sabidamente relega os interesses dos aposentados.  
O Acordo de 2004, firmado com o banco, excluiu os 
aposentados do direito à participação nos lucros. 
O recurso dos nossos advogados junto ao TST para 
manter a sentença de dois salários anuais e não a 
insegura e manipulável PLR encontrava-se em poder 
do Relator Ministro Dr. Luiz Phillipe há mais de um 
ano para julgamento. A transferência do Ministro 
relator para outro setor do próprio TST nos frustrou, 
pois se esperava o julgamento para breve. 
Na sequência, vimos outros Ministros relatores serem 
nomeados e substituídos no espaço de poucos dias.  
Confiamos na Justiça do nosso País e não 
acreditamos que o Santander, apesar do seu poder 
financeiro e político, possa continuar travando o 
nosso direito regulamentar de muitos anos. 
 
 
PLANO II 
A solução para o déficit apresentado pelo Plano II 
continua sendo o centro das atenções de toda a 
Diretoria do BANESPREV. Estudos técnicos  da 
maior profundidade estão sendo realizados visando 
equacionar o equilíbrio do plano até o final do ano. 
 
 
NOTA DE FALECIMENTOS 
Lamentamos informar o falecimento dos seguintes 
associados: 
- 02/09 – Waldemar Cozenza de Azevedo, 92 anos; 
- 06/09 – Carlos Antonio de Freitas, 66 anos. 
 
 

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO 
Mantenha o teu endereço, telefone, email atualizado 
junto a Afaban, Cabesp, Afabesp e Banesprev. 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 32 – Curitiba - CEP. 80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afabancuritiba@gmail.com 
www.afabancuritiba.org.br 

 
 

PLANO V – alguns dados 
O Plano V apresentou os seguintes números, 
conforme levantamento de junho deste ano, 
fornecidos pelo Banesprev ao Comitê Gestor: 
 

 Beneficiários Idade 
média 

Em atividade             6    58,8 
Aposentados     10.831    64,8 
Pensionistas       2.077    68,0 
Total de benefícios     12.908    65,3 
  

� População atingida pelo plano, inclusive os 
dependentes:                           25.995 pessoas; 

� Grupo 1 (reajuste INPC):        6.511    “ 
� Grupo II (reajuste Fenaban):   6.397     “ 
� Folha de pagamento:       R$   45.453.038,63 
� Superávit em junho:        R$ 116.119.285,23  
� Empréstimos concedidos: R$  20.951.137,73     

 

Na opinião de Ricardo Mitsouka e Aderaldo 
Fandinho Carmona, Diretores eleitos do Banesprev, 
o Plano V é um plano saudável, lastreado em títulos 
federais remunerados a 12% mais IGP-M, que se 
constituem em um ótimo ativo financeiro. 
Para Ricardo e Aderaldo, o déficit de R$ 540 
milhões, verificado no ano passado ocorreu em 
virtude do IGP-M ter sido negativo, o que 
dificilmente ocorrerá novamente, razão pela qual 
nesse ano o Plano já vem apresentando superávits 
crescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
SETEMBRO 
05 – Neide Zanoni 
06 – Maximiano Henrique 
06 – Cleusa Aparecida S. Tironi 
09 – Luiz Otávio B. Pequeno 
12 – Irene Torrens 
18 – Dirceu Achiles Genol 
19 – Silvio Fontanelli 
20 – José Pedro Naisser 
21 – James Rachel 
23 – Luis Rodolpho Vieira Barros 
23 – Mário Indrele 
30 – Eduardo Sualete de Mello 
OUTUBRO 
02 – Ana Maria Jacques Padilha 
04 – Salvador Martines Garcia 
08 – Darcilia Vieira Alves Ruybal 
10 – Rudnei dos Santos Marçal 
12 – Maria Luiza B. Kalinowski 
13 – Gilberto Vilela Figueiredo 
15 – Marise Gochi Pinto 
17 – Pedro Celso Machado 
19 – Régis Pedro Paixão 
20 – Manuel Ferreira Rodrigues 
20 – Romão Czarneski 

 


