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GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS 
No último julgamento do ano, o  TST iniciou, no dia 16 
de dezembro,  o julgamento do nosso processo das 
gratificações semestrais, tendo sido apreciados e 
votados três itens de suma importância para o sucesso 
da ação. 
 
Até o momento em que o julgamento foi interrompido, 
em virtude de pedido de vista regimental formulado por 
um dos  Ministros (Julgadores), tinham sido votadas 
três preliminares levantadas pelo Santander que, se 
aprovadas pelo Tribunal, nos levariam à derrota. 
São elas: 
1 - O Santander pediu, como vem pedindo em todas as 
instâncias,  que Tribunal não reconhecesse a 
legitimidade da AFABESP para propor essa Ação civil 
Pública. 
A decisão do Tribunal foi de confirmar a 
legitimidade da AFABESP para propor  Ação Civil 
Pública em benefício dos seus associados, atendendo 
nossa argumentação. 
 
2 - O Banco requereu também que o Tribunal não 
aceitasse que nosso pedido pudesse ser feito por 
intermédio de Ação Civil Pública. 
O TST confirmou a possibilidade de se utilizar desse 
tipo de ação (cabimento da ação) para reivindicar o 
pagamento de gratificações semestrais/PLR, 
considerando que esse benefício possui natureza de 
direito individual homogêneo de origem comum 
como previsto na legislação que regulamenta a Ação 
Civil Pública. Dessa forma prevaleceu a linha de 
defesa elaborada pelos nossos advogados. 
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3 - O Banco insistiu que o julgamento feito pelo 
Tribunal Regional de São Paulo – TRT-SP, realizado 
em  março de 2006, que assegurou a continuação do 
pagamento das gratificações semestrais futuras 
(prestações vincendas), fosse declarado nulo. Com isso 
o Santander pretendia que o processo retornasse ao 
TRT-SP para novo julgamento. 
Todas essas preliminares foram rejeitadas pelo 
Tribunal em votações específicas para cada uma 
delas. 
 
Quanto aos demais itens ainda não votados discutidos 
no processo, o Ministro Relator, Dr. Augusto César 
Leite de Carvalho, adiantou o seu voto pelo não 
conhecimento dos recursos tanto do  BANCO  como  da 
AFABESP. 
Isso significa que, se o voto do Relator for aprovado, 
prevalecerão as decisões proferidas pela 2ª Turma do 
TST em junho, outubro e novembro de 2008, que 
determinaram o pagamento de gratificações com valor 
limitado ao da PLR, para todos os que constam do 
pedido inicial feito em 1998. 
 
Todavia, em razão de pedido de vista regimental tais 
questões só voltarão a ser apreciadas e julgadas após o 
retorno dos trabalhos do TST, o que ocorrerá em 
fevereiro/2011. 
 
Diante dessas decisões estamos convictos de que 
conseguimos  avanços importantes na nossa luta pelo 
resgate dos nossos direitos. 

AFABESP – DIRETORIA 
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Que a felicidade não dependa, nem do tempo, nem da paisagem,  
nem do dinheiro, nem das pessoas. 

Que ela possa vir mansamente de cada um para todos, 
da música, do amor, do perdão do espírito de Natal,  

e renasça em todas as manhãs. 
 

Feliz Natal e o melhor de todos os anos: 2011. 
É o que lhe deseja a Diretoria da 
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GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS 
Para facilitar o entendimento e tentando simplificar o 
‘juridiquês’, destacamos alguns tópicos da ação: 

• A ação iniciou em 1998, portanto há 12 anos; 
• O pedido foi para todos os associados da 

Afabesp existentes na época; 
• Na petição inicial nossos advogados pleitearam 

dois salários por ano a título de gratificação. É 
o que vínhamos recebendo há mais de 30 anos; 

• O TRT-SP – Tribunal Regional do Trabalho 
concedeu os dois salários anuais pretendidos; 

•  O Santander apelou ao TST Tribunal Superior 
do Trabalho com várias alegações, inclusive a 
de que a Afabesp não seria legítima nesse tipo 
de ação e de que as gratificações foram pagas 
até 1994 por pura liberalidade da empresa, ou 
seja, não eram obrigatórias; 

• O TST entendeu que as gratificações tinham 
vínculo com o lucro do Banespa e, em 
conseqüência, limitou o seu valor ao da PLR – 
Participação nos Lucros e Resultados que é 
pago ao pessoal da ativa; 

• A PLR é paga uma única vez no ano e seu 
valor, em média, é inferior aos dois salários 
pretendidos; 

• O valor da PLR depende de negociação entre o 
Santander e o Sindicato dos Bancários de São 
Paulo. Este fato não nos interessa porquanto o 
Sindicato SP tem sido o algoz dos aposentados 
nos últimos anos e em diversos episódios. 

• O TST entendeu que somente teriam direito à 
gratificação os associados da Afabesp 
relacionados na petição inicial; 

• Dessa decisão a Afabesp ingressou com recurso 
visando manter a decisão do TRT; 

• O Santander ingressou com recurso com várias 
alegações, inclusive pedindo a improcedência 
do pedido, a ilegitimidade da Afabesp; que 
teriam direito apenas o pessoal residente na 
capital de São Paulo; que o julgamento do TRT 
– SP fosse declarado nulo, etc. etc.; 

• É nesse caldo de alegações e contra-alegações, 
provas e contraprovas, que o TST procurará se 
definir de uma vez por todas; 

• São 11 Ministros, sendo um deles o Relator que 
votarão cada um dos itens questionados; 

• No último dia 16, apenas três itens foram 
julgados e a sessão foi suspensa (adiada) visto 
que um dos Ministros pediu vistas do processo. 

• A continuação do julgamento deverá ocorrer em 
fevereiro, após o recesso do judiciário; 

• Os itens que foram julgados nos são favoráveis 
(vide matéria anterior) 

• O Relator do processo, em seu relatório votou, 
em linhas gerais, favorável à manutenção da 
sentença da 2ª Turma do próprio TST nos 
julgamentos feitos em julho, outubro e 
novembro de 2008. 

 
Continuamos aguardando, agora com mais otimismo. 
 
 
 

AFABAN – EXPEDIENTE ALTERADO 
Em razão de férias e das festas de final de ano, 
informamos que não haverá expediente na AFABAN no 
período de 22.12.2010 a 07.01.2011. 
Em casos urgentes os diretores poderão ser contatados 
através de seus telefones particulares. 
 
 
 
ELEIÇÕES NO BANESPREV  
As eleições para os diversos cargos diretivos do 
BANESPREV ocorrerão no período de 01 a 15 de 
fevereiro de 2011. Oportunamente, os associados 
receberão  em casa as orientações e o kit para votação.  
A votação será pelo correio ou pela internet. 
Relacionamos abaixo os nossos candidatos que estão 
sendo apoiados pela AFABESP, AFABANS, SINFAB 
e ABESPREV: 
 
Conselho Deliberativo (Administração): 

1 - Djalma Emidio Botelho 
4 - Alésio Pinheiro da Silva 

Comitê de Investimentos: 
2 – Flávio Roberto Pelisson 
4 – Nivaldo Tonella 

Diretoria Administrativa: 
1 – Ricardo Mitsuoka 

Diretoria Financeira: 
1 – Aderaldo Fandinho Carmona 

 
O número significa a posição do candidato na cédula. 
Os candidatos Alésio Pinheiro e Flávio Pelisson 
participam pela primeira vez do pleito e terão o nosso 
apoio em  razão dos excelentes currículos, experiência e 
capacidade para exercício dos cargos.  
Os demais buscam a reeleição para os mesmos cargos 
que exercem há dois anos com excelente desempenho, 
transparência e aprovação de todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
JANEIRO 
06 – Guido de Pauli 
07 – Sérgio de Oliveira Barbosa 
10 – Luiz Shiger Katsunugi 
11 – Nilton Leyser 
12 – Anibal Malho 
12 – Antonio de Moura Borba 
14 – Arthur Carlos Frohlich 
15 – Julio Recco 
15 – Adalberto Amaro dos Santos 
18 – Paulo Roberto Biglia 
20 – Ildefonso Debur 
20 – Maria Helena Pareja Wolf 
28 – Terezinha Soares 
28 – Waldir Cordeiro Trindade  
 

 



20/11/2000 – 20/11/2010   
10 anos da privatização do Banespa 
Continuamos lembrando alguns fatos marcantes dos 10 
anos de privatização do Banespa e nove do acordo 
sindical que congelou as aposentadorias. 
 
31-03-2000 – FUNDAÇÃO DA AFABAN DE 
CURITIBA E REGIÃO 
Embora funcionando extra oficialmente havia cerca de 
um ano, esta é a data oficial da fundação. 
Cerca de 80 banespianos aposentados e pensionistas 
residentes em Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá e 
cidades adjacentes participaram da assembléia de 
fundação e do jantar de posse da primeira diretoria. 
 
2003 – O Santander  retira da CABESP a intermediação 
da apólice de seguros denominada ‘Pulo do Gato’.  
A CABESP perde esta importante fonte de receita  que 
vai engordar os já astronômicos lucros do Santander. A 
coparticipação passou a ser uma necessidade. 
 
2005 – A COSESP - Cia de Seguros do Estado de São 
Paulo - extingue a apólice 10 de seguro coletivo. Os 
banespianos perdem o seguro de vida que possuíam há 
mais de 30 anos. Milhares de ações na justiça tentam 
recuperar a apólice. A COSESP praticamente fechou e 
não faliu por ser empresa estatal. 
 
Abril 2005 – Um grupo de colegas que há tempos 
discutiam sobre os caminhos para recuperar os direitos 
usurpados pelo maldito acordo sindical de 2001, se 
encontram em Vinhedo-SP e criam o ‘Grestrito’, grupo 
restrito e fechado de discussão pela internet.  
Também chamado de Grupo dos Doze era composto 
pelos banespianos: Ariovaldo Cavarzan, José Horácio 
(Adv), Ulisses, Sebastião dos Santos e Luiz Fernando 
Carpentieri (adv), de Campinas; Ademar Vanini, de 
Goiânia: Celeste Viana e Rigonato do Rio de Janeiro; 
Elieu Sobral, de Juiz de Fora; Roberto Borges de 
Uberaba; Djalma Botelho e Reggiani, de Curitiba. 
O grupo reuniu-se em mais duas ou três ocasiões, em 
Vinhedo, e tinha como objetivo principal reunir e 
analisar toda a documentação sobre a questão dos 
banespianos. 
Do grupo surgiram valiosos argumentos e sugestões que 
deram suporte às inúmeras ações, provas,  memoriais, e 
interpelações   realizadas pela Afabesp e Afabans nos 
anos que se seguiram. 
 
2006  -  Finalmente, após longos cinco anos, a prática 
de congelar os salários e aposentadorias teve fim. Os 
reajustes dos aposentados passaram a seguir a os índices 
da FENABAN ou  o INPC para aqueles que optaram  
por este índice. O risco de novo congelamento não 
desapareceu para aqueles ligados ao pessoal da ativa e 
que estão sujeitos às artimanhas dos acordos dos 
sindicatos com o Santander. 
 
2007 janeiro - Após intenso trabalho de pressão 
política e jurídica foi criado o Plano V para abrigar os 
quase 14.000 aposentados remanescentes.  
O aporte dos títulos garantidores do passivo atuarial deu  
 
 

segurança, contudo o Patrocinador Santander achou-se 
no direito de ficar devendo R$ 750 milhões ao Plano e 
fazer os pagamentos em suaves 250 parcelas. Ademais, 
impôs um regulamento ao plano onde os superávits e os 
déficits são usados para diminuir ou aumentar a sua 
dívida no plano. O Regulamento do plano contém 
vários outros aspectos negativos aos participantes.  
As reservas atuariais foram calculadas com base nos 
proventos defasados em 38% (Fenaban) resultantes dos 
cinco anos de congelamento. 
 
2007 e 2009 – A Afubesp e ou seus dirigentes 
ingressam com ações judiciais visando impedir a 
participação de aposentados nas eleições da CABESP e 
do BANESPREV. A Justiça reconheceu o direito dos 
aposentados. 
Com esmagadora votação dois aposentados foram 
eleitos e reeleitos para a Diretoria da CABESP. 
No ano seguinte, por tranqüila maioria de votos, os 
candidatos apoiados pela Afabesp, Sinfab, Afabans e 
Abesprev assumiram todos os sete cargos eletivos no 
Banesprev (Diretorias Financeira, Administrativa, 
Comitê de Investimentos, Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal) além das oito vagas no Comitê Gestor 
do Plano V.  
 
2009 – BANCOOP NUNCA MAIS 
A BANCOOP Cooperativa Habitacional dos Bancários,  
vinculada ao sindicato dos bancários SP, finalmente 
liquida o empréstimo (FIDC) feito junto ao 
BANESPREV em 2004.  
O nosso fundo de pensão não teve prejuízo nominal, 
contudo não recebeu o total das rendas inicialmente 
contratadas. 
Como amplamente noticiado, a Bancoop provocou 
prejuízos a milhares de cooperados, encontra-se em 
processo de liquidação e seus dirigentes com os bens 
bloqueados. 
O Ministério Público de São Paulo, na CPI instalada 
para apurar o escândalo, afirmou: "A Bancoop é hoje 
uma organização criminosa cuja função principal é 
captar recursos para o caixa dois do PT....”. O 
sindicalista Vaccari, que como Presidente do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo, assinou o acordo que 
congelou aposentadorias, era presidente da Bancoop. 
 
2003 – Generosamente, os associados da AFABAN  
Curitiba fazem contribuição extraordinária para reforçar 
o caixa da associação e permitir despesas com ações 
judiciais e viagens de dirigentes, tudo para recuperar os 
direitos perdidos com acordo sindical que congelou as 
aposentadorias e pensões. 
 
31.08.2006 – O nome e a marca BANESPA foram 
finalmente extintas. O Banco do Estado de São Paulo 
desaparece com a incorporação ao grupo Santander. 
 
Junho 2008 – TST Brasilia 
Primeiro julgamento da ação das gratificações no TST. 
Em seu voto o ministro José Simpliciano Fernandes 
lembrou casos semelhantes, freqüentemente julgados 
pelo TST, em que sindicatos, concentram seus esforços  
 



na defesa dos interesses dos trabalhadores ativos, em 
detrimento dos aposentados. Disse: “A efetivação dos 

direitos fundamentais somente será atingida mediante a 

superação de um conceito restritivo da legitimidade, 

que transcenda o próprio sindicato, sob pena de que 

determinados grupos minoritários de uma categoria, 

com menor força política, possam exercer em juízo a 

defesa de seus direitos”, e afirmou: “Que exemplo mais 

emblemático que os aposentados, freqüentemente 

conduzidos ao ostracismo nas negociações coletivas 

pelos próprios sindicatos, submetendo-se a tratamento 

discriminatório e à gradativa supressão de seus 

direitos?”.  
O ministro Horácio de Senna Pires, na mesma sessão, 
adotou o mesmo entendimento dizendo: “Em tantos e 

tantos casos, os sindicatos compactuam com as 

empresas, deixando de lado, inteiramente, os 

interesses daqueles que por muito tempo deram seu 

suor e trabalho àquelas empresas”.  
 
2008  fevereiro – Tem início em Brasília, uma série de 
reuniões com dirigentes do Santander visando negociar 
os atrasados e reajuste das aposentadorias congeladas 
durante cinco anos. 
Após sete encontros, o Santander abandonou as 
negociações dizendo que nada tinha a negociar. 
Os encontros foram coordenados pelo deputado Nelson 
Marquezelli e contou com a presença de representantes 
da AFABESP e AFUBESP e desta Afaban. 
 
2008 - Janeiro 
Como conseqüência da privatização e desaparecimento 
do BANESPA, o Esporte Clube Banespa de Curitiba 
fechou as portas, sendo oficialmente extinto. Fundado 
em 10/09/1973 por força do desejo e do dinamismo de 
várias gerações de banespianos que trabalharam na 
agência do Banespa de Curitiba, o BANESPINHA, 
assim chamado carinhosamente, sempre foi o palco de 
intensas manifestações de amizade e de congraçamento 
festivo da família banespiana.  
Ficou na memória de todos. 
 
2003 – O Santander pede a suspensão do julgamento da 
ação das gratificações junto ao TRT-SP pois, afirmou 
que faria uma proposta para negociação. 
A Afabesp concordou com o pleito e o processo foi 
suspenso por 60 dias. No término do prazo o Santander, 
sem nenhum pudor, simplesmente disse que nada tinha 
a negociar e que o processo deveria continuar. 
 
06-12-2007 - Brasília 
Por iniciativa do Deputado Nelson Marquezelli, foi 
realizada uma Audiência Pública na Câmara Federal. 
A audiência teve como origem o requerimento da 
Comissão de Trabalho da Câmara que teve como 
finalidade: “debater as conseqüências de ato da 
Secretaria do Tesouro Nacional, na gestão do Senhor 
Fábio de Oliveira Barbosa, ao autorizar, em 14 de 
agosto de 2000, por meio da Portaria 386, de 2000, 
substituição de títulos ativos inalienáveis 
garantidores das aposentadorias dos aposentados e  
 

pensionistas do Plano Pré-75 dos funcionários do 
Banespa, que transferiu ilicitamente ao Banco 
Santander mais de 7 bilhões de reais.” 
Sob os auspícios financeiros da AFABESP cerca de 400 
aposentados compareceram na audiência. 
Nada de concreto resultou. 
 

2007 - outubro 
O TST e o Sindicato dos Bancários de São Paulo 
informaram que o Santander ocupava o sétimo lugar em 
quantidade de processos judiciais na justiça trabalhista 
tendo à sua frente o Governo Federal, Estaduais, o INSS 
e algumas empresas estatais. 
O Santander figurava em primeiro lugar no ranking de 
reclamações de bancos divulgado pelo Banco Central. 
Hoje, após a incorporação do Banco Real, o Santander é 
réu em cerca de 55 mil processos na justiça trabalhista. 
 

2007 Julho – Foi realizado o plebiscito da Cabesp 
visando a alteração do Estatuto de forma a permitir a 
candidatura dos aposentados para ocupar os cargos de 
Diretor Financeiro e Administrativo, se eleitos. Era uma 
antiga reivindicação pelo fim da enorme discriminação 
estatutária que não permitia aos aposentados fazer parte 
da Diretoria, embora representassem 75% do quadro de 
associados da CABESP. 
 
 31.08.2006 - Encerrou-se o prazo para os aposentados e 
pensionistas decidirem se faziam ou não a opção pela 
Cláusula 44ª, embutida no Acordo Coletivo 2004-2006. 
A discussão foi intensa em razão de um texto dúbio, de 
difícil entendimento. O reajuste dos optantes passaria a 
ser pelo INPC e os não optantes continuariam 
vinculados ao pessoal da ativa e portanto, aos acordos 
entre sindicato e Fenaban. 
Houve uma desagradável divisão dos aposentados tendo 
praticamente metade optado e metade não. 
 
 
2009  agosto – A pedido do Santander realizou-se a 
primeira reunião com a AFABESP visando negociar as 
gratificações cujo processo encontrava-se no TST. 
Outras três reuniões seriam realizadas. O Santander 
ofereceu R$ 250 milhões para quitar todas as ações que 
pleiteiam as gratificações passadas (desde 1994), as 
futuras e os atrasados resultantes do congelamento. 
Além disso, pretendia atender apenas os relacionados na 
ação em andamento e excluir os colegas que optaram 
pela cláusula 44. Este valor representava menos de 10% 
do pretendido. No final, o próprio banco abandonou a 
mesa de negociação. 
 
Este é apenas um resumo de alguns acontecimentos dos 
último 10 anos. Talvez retornemos ao assunto. 
  
 

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 

 
 
 


