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GRATIFICAÇÕES – AINDA LONGE DO FIM? 

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, em 

julgamento realizado no dia 19 de fevereiro, decidiu 

que o processo das gratificações semestrais será 

encaminhado ao Plenário Virtual daquele Tribunal, 

para verificação da existência de “repercussão 

geral”, no tocante ao Recurso Extraordinário 

interposto pelo Banco Santander. 

Ocorre que por norma processual vigente desde 2006, 

o Recurso Extraordinário só pode ser apreciado 

quando a matéria nele discutida envolver “questões 

relevantes do ponto de vista econômico, político, 

social, ou jurídico que ultrapassem os interesses 

subjetivos da causa”. 

No caso da Ação Civil Pública promovida pela 

AFABESP contra o Banco Santander, objetivando o 

restabelecimento das gratificações semestrais, o 

Ministro Dias Tóffoli, do STF, já havia proferido 

decisão negando provimento ao Recurso 

Extraordinário interposto pelo Banco Santander. 

No entanto, a 1ª Turma do STF, no julgamento 

realizado no dia 19, acolheu o Agravo Regimental 

interposto pelo Banco, mas apenas para que seja 

verificada a existência de repercussão geral 

relativamente ao citado recurso. 

Caberá ao Ministro Dias Tóffoli examinar a 

existência de repercussão geral da matéria suscitada 

nesse recurso e encaminhar as suas conclusões para 

apreciação do Plenário Virtual do STF, cuja 

composição normal é de onze Ministros. Somente se 

for reconhecida a repercussão geral é que o Recurso 

Extraordinário será julgado. Caso contrário, 

prevalecerá a decisão proferida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho - TST que assegurou aos 

aposentados do Banespa, associados da AFABESP, o 

restabelecimento do pagamento das gratificações 

semestrais. 

Também no julgamento realizado pela 1ª Turma, foi 

negado provimento ao Agravo Regimental interposto 

pela AFABESP, que pretendia a extensão da decisão 

proferida pelo TST para todos os seus associados que 

faziam jus a esse benefício e não apenas aos que 

estão relacionados no processo, como foi decidido. 

Continuamos confiantes no sucesso do nosso pleito. 
AFABESP - DIRETORIA  

 

 

 
 

 

GRATIFICAÇÕES – MAIS ADIAMENTO! 

O processo das gratificações foi ajuizado em 

fevereiro de 1998, portanto, completou neste mês, 

15 (quinze) anos de andanças nos vários níveis do 

nosso sistema judiciário trabalhista.  

Agora, passados QUINZE anos, suas Excelências, 

dois dos Ministros do Supremo Tribunal Federal – 

STF, a mais alta instância da justiça do nosso país, 

concluíram que alguns aspectos jurídicos não 

foram devidamente discutidos e julgados em 

instâncias inferiores, há alguns anos atrás. Como 

consequência dessa visão o processo poderá voltar 

para o Tribunal Regional, em São Paulo, para 

reanálise daqueles temas sob outros ângulos. 

Juristas estimam um atraso de mais cinco anos para 

o desfecho final caso o processo volte ao TRT, em 

seguida retorne ao TST e, finalmente, de novo no 

STF. A repercussão geral, entre nós, é de tristeza. 

 

 

 

A JUSTIÇA QUE TARDA É FALHA  
Dizem que a Justiça tarda, mas não falha. Contudo, 

a Justiça que tarda é falha e injusta apenas pelo fato 

de tardar. 

Entre nós, banespianos aposentados e espoliados 

pelo maldito congelamento, a repercussão geral é 

de desilusão ante as amplas possibilidades jurídicas 

mais facilmente possíveis aos poderosos. 

 

 

 

 

FESTA DO APOSENTADO 

A AFABESP promoverá no período de 04.05.2013 

a 29.06.2013 a tradicional Festa do Aposentado. O 

evento ocorrerá na Colônia de Férias do Guarujá e 

os pedidos de reserva serão atendidos na ordem de 

chegada à sede da entidade. As reservas serão de 

pacotes de sete dias e os pagamentos poderão ser 

efetuados em até oito parcelas. 

O tema deste ano será “FESTA MINEIRA”. 

 

 

 

 

Informativo Mensal 
 



AINDA AS LEIS DE MURPHY - Continuação 

 Voltar à fila antiga desorganiza as duas 

filas e deixa todo mundo pê da vida. 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Ordinária 

Por este Edital e de acordo com disposições 

estatutárias ficam os associados da AFABAN de 

Curitiba e Região convocados para a Assembleia 

Geral Ordinária a ser instalada no dia 20 de março de 

2013, na sede social sita na Rua Marechal Deodoro, 

500 sala 32, em Curitiba, em primeira convocação às 

14:30 hs. com a presença mínima de um quinto dos 

sócios e em segunda convocação às 15:00 horas com 

qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia: 

1) Análise e deliberação sobre o Balanço Anual 

e o Relatório da Diretoria referente ao 

exercício de 2012; 

2) Destinação dos superávits dos exercícios de 

2011 e 2012. 
 

Curitiba, 20 de fevereiro de 2013. 

A DIRETORIA 

Claudanir Reggiani                Régis Pedro Paixão 

Diretor Presidente     Diretor Secretário 

 

 

 

IMPOSTO DE RENDA – PREPARE-SE 

A partir do início de março, os brasileiros poderão 

enviar a declaração anual. É preciso reunir os 

documentos desde já para não ter problemas para 

preencher a declaração. 

O contribuinte que enviar a declaração antes recebe 

antes a restituição, se tiver direito. 
 
 

AVISO - RECADASTRAMENTO 

Avisamos àqueles que recebem complementação 

de aposentadoria pela Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo que a Secretaria da Fazenda 

está enviando, no mês de aniversário do 

beneficiário, um formulário para ser preenchido, 

assinado e devolvido juntamente com cópias de 

RG, CPF, comprovante atual de endereço, certidão 

de nascimento atualizada, original e cópia do 

último extrato de pagamento de benefício da 

aposentadoria ou da pensão previdenciária (INSS). 

O formulário, após todas estas providências, deverá 

ter firma reconhecida em cartório por 

“autenticidade” e depois encaminhado pelo correio 

com aviso de recebimento para a Secretaria da 

Fazenda (DDPE) DSD. 

Importante lembrar que o não recadastramento no 

mês de aniversário implicará na suspensão do 

pagamento do benefício 

 

 

PLANO DE SAÚDE ASSEFAZ 
Com relação ao plano de saúde da ASSEFAZ, 

informamos: 

 Telefone: 41-3324-0545 ramais 206 e 208; 

 Endereço: Rua Marechal Deodoro, 869 – 

13º andar – Curitiba – PR; 

 O atendimento para liberação de exames e 

procedimentos é de segunda a sexta feira 

das 14 às 17 horas; 

 Os pedidos de liberação podem ser feitas 

pessoalmente ou pelo fax: 41-3026-5927 ou 

pelo email: atendimento.pr@assefaz.org.br. 

 Para exames mais sofisticados pede-se 

apresentar ou enviar via fax/email, exames 

anteriores, laudos, relatórios. 

 

 

GRATIFICAÇÕES 

Para enfrentar os novos lances na luta judicial para 

recuperar as nossas gratificações sonegadas pelo 

Santander, a AFABESP já se reuniu os seus 

advogados e consultores e as estratégias foram 

definidas e iniciadas. 

A nossa entidade maior não poupa esforços e 

recursos a fim de que o nosso direito usurpado seja 

restabelecido. 

O Santander conta com uma das melhores equipes 

de advogados do País e seu poder econômico e 

político é muito forte. 

O tempo que vai passando. Já se foram 15 anos. 

Quanto mais tempo demorar o desfecho, mais o 

Santander ganha usando o montante das nossas 

gratificações em seus negócios.  

Contudo, nada pode nos desanimar, Continuamos 

confiantes na Justiça. 

 

 

 

CONSCIÊNCIA NO TRÂNSITO EHEHEH 

Um amigo, preocupado com a Lei Seca, mandou-

me o seguinte email: 

“Gostaria de dividir minha experiência com vocês 

que bebem e dirigem mesmo assim. 

No último sábado à noite não sei quantas cervejas e 

coisas mais que bebi. Sabendo que não estava 

legal, fiz algo que nunca havia feito antes. 

Deixei meu carro no estacionamento e peguei um 

ônibus. 

Resultado: cheguei em casa à salvo, sem nenhum 

incidente, com ótima sensação do dever 

cumprido... 

Agora, o que me deixou perplexo foi que eu nunca 

havia dirigido um ônibus na minha vida! 

E o pior é que até agora não sei onde deixei meu 

carro”. 

 

 

mailto:atendimento.pr@assefaz.org.br


RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA 

EXECUTIVA – EXERCÍCIO 2012 

Para a análise dos nossos associados apresentamos 

o balanço financeiro e o relatório das atividades 

desenvolvidas durante o ano de 2012. 

 

1- Informações e contatos com os 

associados. 

Mantida a circulação mensal do nosso 

jornal interno Informativo Afaban o qual 

também está sendo enviado para todas as 

Afabans, Afabesp e entidades afins. O site 

na internet (www.afabancuritiba.org.br) 

continua ativo e atualizado. Os contatos 

urgentes são feitos através de telefonemas e 

da internet.  

 

2- Encontros festivos. 

Foram mantidos os tradicionais encontros 

mensais de confraternização, sempre nos 

dias do crédito das nossas aposentadorias e 

pensões e o jantar festivo de Natal. 

 

3- Participações em encontros, reuniões e 

outras atividades desenvolvidas. 

Visando resguardar e atender aos interesses 

dos colegas aposentados e pensionistas, 

relacionamos a seguir as atividades, 

encontros e reuniões ocorridos em 2012, 

com a participação de diretores da 

AFABAN. 

 Reuniões promovidas pela Afabesp, 

em São Paulo, com as Afabans, 

Sinfab e outras; 

 Os Diretores Djalma e Reggiani 

compareceram a todas as reuniões 

mensais ou bimensais dos 

Conselhos Fiscal e Deliberativo do 

Banesprev e do Conselho 

Deliberativo da Afabesp. 

 Voluntária e extraoficialmente 

fornecemos impressos e orientações 

gerais sobre a Cabesp, Banesprev, 

planos de saúde FUNBEP-PASS 

(Itaú) e ASSEFAZ (Secr. da 

Fazenda). 

 

4- Participações em outras entidades 

representativas 

O nosso Diretor Djalma Emidio Botelho 

integra o Conselho de Administração do 

Banesprev desde janeiro de 2009. Em 

janeiro de 2013, não podendo concorrer ao 

mesmo cargo, candidatou-se e foi eleito 

para o Comitê Gestor do Plano V com 

expressiva votação.  

 

 

O colega Reggiani concluiu o mandato de 

três anos no Conselho Fiscal do Banesprev 

e foi reeleito como membro efetivo para 

mais um mandato. Ambos integram o 

Conselho Deliberativo da AFABESP e a 

Diretoria da UNAPAR – União das 

Associações dos Aposentados e 

Pensionistas do Estado do Paraná. 

 

5 – Associados 
      Contamos atualmente com 145 sócios 

residentes em Curitiba e região 

metropolitana, Paranaguá, Ponta Grossa e 

cidades de Santa Catarina, São Paulo e 

Mato Grosso do Sul. 

 

6 - Situação Financeira 

      Administrando tão somente as verbas 

enviadas pela AFABESP e as mensalidades 

de R$. 12,00 cobradas dos sócios, e com a 

atuação dedicada e harmônica de todos os 

Diretores e colaboradores, conseguimos 

modestamente atingir os nossos objetivos.  

 

No final do exercício verificou-se superávit de R$ 

1.753,17. Relatamos a seguir as principais contas: 

As despesas totalizaram R$ 32.337,30, verificando-

se aumento de 5,1% em relação ao exercício 

anterior. As receitas somaram R$ 34.090.44 com 

aumento de 7,7%. O aumento das receitas deveu-se 

ao reajuste da mensalidade dos sócios ocorrido no 

primeiro trimestre do ano; 

As mensalidades dos sócios corresponderam a 

58,7% do total das receitas e os repasses da 

Afabesp a 33,9%, em linha com os números 

verificados no ano anterior; 

A aplicação dos nossos recursos rendeu R$ 

2.515,20 ou 7,4% das receitas totais. Comparando-

se com as rendas financeiras do exercício anterior 

observa-se queda de 36,7%, fruto da redução das 

taxas praticadas pelo mercado.  

Alugueis, condomínio e energia elétrica 

representaram 41,2% do total das despesas, 

verificando-se aumento de 11,0% em relação ao 

ano anterior; 

As despesas com telefonemas e internet totalizaram 

R$ 1.614,22 com redução de 9,8% em relação ao 

ano anterior; 

As despesas com jantares, café, lanche mensal 

somaram R$ 6.140,74 com redução de 11% em 

relação ao ano anterior; 

O item Viagens e Vale Transporte dos plantonistas 

totalizou R$ 2.120,20 com aumento de 11% em 

relação ao ano anterior. As despesas com as 

viagens para São Paulo e Brasília foram pagas pela 

Afabesp ou Sinfab quando exclusivamente do 

interesse de todos os aposentados banespianos. 

 

http://www.afabancuritiba.org.br/


Finalizando, convém salientar que os resultados 

alcançados só foram possíveis com o apoio e a 

colaboração dos associados a quem Diretoria 

agradece e espera contar sempre. 

 

Curitiba, 20 de março de 2013. 

 

A DIRETORIA 
 

 

 
 

AFABAN DE CURITIBA E REGIÃO 
 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2011 

 

A t i v o 

- Santander – conta corrente     3.710,37 

- Santander – Fundo Investimento    2.354,59 

- Santander – CDB   35.159,86 

- Móveis e Utensílios     7.918,45 

- Depreciação acumulada imobilizado           -1.604,88 

  T o t a l                47.538,39 

 

 

P a s s i v o 

- Fundo Patrimonial                                   45.736,75 

- Imposto a pagar                                                  48,47 

- Superávit do exercício 2012                          1.753,17   

  T o t a l                47.538,39 

 

 

Claudanir Reggiani  Ary Ullmann 

Diretor Presidente  Diretor Tesoureiro 

 

 
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 

D e s p e s a s 

- Alugueis, Condomínio e Luz              13.313,29 

- Jornais e Informativos         460,30 

- Jantares, Café, Lanches                 6.140,74 

- Correio     2.128,65 

- Material de Escritório e xerox                   778,28 

- Despesa judicial e contábil                           1.348,91 

- Comunicações – Telefone – Internet           1.614,22 

- Viagens, Vale Transporte e  Estadias          2.120,20 

- Materiais e Serviços de Limpeza                1.749,90 
- Brindes e Homenagens                                   759,40 

- Diversas                               1.120,94 

- Depreciação do imobilizado                           802,44 

- Superávit do exercício                 1.753,17 

  T o t a l                34.090,44 

 

R e c e i t a s 

- Mensalidades dos Sócios              20.004,00 

- Repasses da Afabesp                                  11.571,24 

- Rendas Financeiras                  2.515,20 

  T o t a l                 34.090,44 

 
 

Claudanir Reggiani  Ary Ullmann 

Diretor Presidente  Diretor Tesoureiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFABESP INFORMA 
Informamos aos nossos associados que a AFABESP, 

há alguns anos, possui em andamento diversas Ações 

Civis Públicas promovidas contra o BANCO 

SANTANDER, a SECRETARIA DA FAZENDA, a 

UNIÃO FEDERAL e o BANCO CENTRAL, pelos 

mais diversos fundamentos, postulando as diferenças 

decorrentes dos reajustes que não foram concedidos 

aos atuais participantes do Plano V do BANESPREV 

no período de 2001/2006. 

Além disso, nos próximos dias, a AFABESP estará 

ajuizando nova Ação Civil Pública contra a 

SECRETARIA DA FAZENDA, postulando as 

diferenças em questão, com fundamento na legislação 

estadual que assegura isonomia dos aposentados/ 

pensionistas do Banespa com os da antiga Nossa 

Caixa-Nosso Banco, que não sofreram o 

congelamento que foi imposto aos aposentados/ 

pensionistas do Banespa, por força dos malfadados 

acordos coletivos de trabalho firmados pelos 

Sindicatos dos Bancários. 

AFABESP - DIRETORIA 
 

 

 
 

 

Mantenha o teu endereço atualizado na Afaban, 

Cabesp, Banesprev e Afabesp. 

 

Visite: www.afabancuritiba.org.br 

 

 

 
[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma 

questão interessante. Você pode posicionar a caixa de texto 

em qualquer lugar do documento. Use a guia Ferramentas de 

Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto da 

citação.] 

 

 

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 

 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 

D e s p e s a s 

- Alugueis, Condomínio e Luz              13.313,29 
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- Material de Escritório e xerox                   778,28 
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- Viagens, Vale Transporte e  Estadias          2.120,20 

- Materiais e Serviços de Limpeza                1.749,90 
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- Diversas                               1.120,94 
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- Superávit do exercício                 1.753,17 
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R e c e i t a s 

- Mensalidades dos Sócios              20.004,00 

- Repasses da Afabesp                                  11.571,24 

- Rendas Financeiras                  2.515,20 

  T o t a l                 34.090,44 

 

 

Claudanir Reggiani  Ary Ullmann 

Diretor Presidente  Diretor Tesoureiro 

 

 

 

 

 

MARÇO 

02 – Harri Rodrigues 

06 – Sirlei Nogoceke 

07 – Glaci Terezinha N. Dorta 

08 – André Marques Garcia 

15 – Wilson Fracaro 

15 – Edelair Torres Nascimento 

17 – Keiko Ueno 

17 – Marilza Silva Batista 

19 – Emir Aziz Mansur 

21 – Luiz Gil de Oliveira 

22 – Itacir Santos Roca 

27 – Cecilia Keiko Hasegawa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


