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FRASES LEMBRADAS NAS PASSEATAS 

“Somos o único caso de democracia no mundo em 

que os condenados por corrupção legislam contra os 

juízes que os condenaram.” 

“Somos o único caso de democracia no mundo em 

que as decisões do Supremo Tribunal podem ser 

mudadas por condenados.” 

“Somos o único caso de democracia no mundo em 

que deputados após condenados assumem cargos e 

afrontam o Judiciário.” 

“Somos o único caso de democracia no mundo em 

que é possível que condenados façam seus habeas 

corpus, ou legislem para mudar as leis e serem 

libertos”. 

Declaração do Ministro do STF, Joaquim Barbosa, 

sobre o projeto de submeter à aprovação do 

Congresso decisões do STF. 

  

  

 

MENOS IMPOSTO DE RENDA SOBRE PLR 

A presidente Dilma Rousseff sancionou medida 

provisória que isenta do Imposto de Renda valores de 

até R$ 6 mil recebidos por trabalhadores a título de 

participação nos lucros (PLR) de empresas. 

Acima desse valor o Imposto de Renda será 

progressivo, chegando a 27,5% a partir de R$ 15 mil 

de PLR. 

Para os banespianos resta aguardar a decisão final da 

ação das gratificações/PLR que se encontra há 15 

anos transitando na justiça trabalhista. 

 

 

 

 

FRASE VISTA NAS RECENTES PASSEATAS 

“Não adianta ir pra rua como um leão se você vota 

como um jumento”. 

 

Nas próximas eleições pense bem antes de votar. 

Procure saber a história e o passado dos candidatos. 

Não acredite em tudo que a propaganda diz. Não vote 

apenas para cumprir uma obrigação.  

Vote para prestigiar os bons e os honestos. Vote para 

tentar melhorar a nossa cidade, o nosso estado e o 

nosso país.  

A internet é uma das boas fontes para se saber quem 

é quem. 

 

 

PROCESSO DE REAJUSTE PELO IGP-DI 

Em outubro de 2001 a AFABESP ajuizou uma ação 

Civil Pública na 15ª Vara Cível Federal de São Paulo, 

contra o Banco Santander, Banco Central e União 

Federal, postulando o reajuste das complementações 

de aposentadoria e pensões de acordo com a variação 

acumulada do IGP-DI-FGV desde o ano de 2000 até 

a presente data, deduzidos os reajustes que foram 

efetivamente concedidos no período. 

Em 29/04/2013 o Juiz da Vara concedeu nova 

liminar, restabelecendo a que havia sido concedida 

em junho de 2002 determinando que o Banco 

Santander pagasse esses reajustes. 

No entanto, antes da concessão dessa liminar o Banco 

Central, em sua defesa, em petição protocolada no dia 

04/03/2013, ataca violentamente o pedido dos 

aposentados, desempenhando o vergonhoso papel de 

advogado do Santander, chegando mesmo ao absurdo 

de afirmar “O verdadeiro objetivo desta ação é o 

enriquecimento sem causa” e que nós queremos 

“mais um presentinho dado a esses já 

privilegiados funcionários”!!! 

O Banco Central, no afã de defender os interesses do 

Santander ignora e passa por cima de todas as 

reuniões feitas com a Afabesp e dos documentos 

entregues, tratando do congelamento de 5 anos a que 

os aposentados foram submetidos, cujos recursos 

foram – esses sim - apropriados pelo Banco, 

configurando enriquecimento sem causa no valor de 

mais de R$ 17 bilhões atualmente. 

Com essa atitude o governo mostra mais uma vez sua 

verdadeira face de desprezo para com aposentados 

que trabalharam toda uma vida, para que merecessem 

uma aposentadoria tranquila e digna. 

(www.afabesp.org.br) 

 

 

 

PROCESSO DE REAJUSTE PELO IGP-DI 

A liminar continua valendo e o Santander está 

encontrando dificuldades para derrubá-la, apesar da 

exagerada ajuda do Banco Central. Os advogados da 

AFABESP ingressaram com o Agravo para que a 

liminar seja mantida e os reajustes sejam pagos de 

imediato.  

Aguardamos confiantes, porém cautelosos. O poder 

financeiro do Santander para contratar os melhores 

advogados e o lobby político são grandes. 

Informativo Mensal 
 

http://www.afabesp.org.br/


INSS - CORREÇÃO DA APOSENTADORIA 

Veja abaixo os períodos em que é possível obter 

revisão da aposentadoria do INSS. Segundo os 

advogados consultados, para alguns dos períodos o 

sucesso é mais fácil e rápido. Para outros, além de 

demorados, há o risco de perder e ter que pagar 

sucumbência. Alertam, também, que muitos casos já 

foram corrigidos pelo INSS, por iniciativa própria ou 

por demanda do Ministério Público. Os casos 

denominados de Buraco Negro e Buraco Verde são 

os mais recentes a apresentar resultados positivos. 

Veja se você se enquadra em algum dos períodos 

abaixo e venha conversar conosco. 

 Revisão pela ORTN/OTN - para 

aposentadorias concedidas entre 17/06/1977 e 

04/10/1988. 

 Revisão pelo Índice de Reajuste do Salário 

Mínimo (IRSM) - para aposentadorias 

concedidas entre 03/1994 e 02/1997. 

 Revisão pelo Buraco Negro – aposentadorias 

concedidas entre 05/10/1988 e 05/04/1991. 

 Revisão pelo Buraco Verde – benefícios 

iniciados entre 05/04/1991 e 31/12/1993. 

Alguns benefícios foram fixados em valor 

inferior a média dos salários de contribuição. 

Isso porque o INSS limitava o salário de 

benefício ao teto do salário de contribuição da 

época. 

 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES – NOVO 

ADIAMENTO 

Conforme foi divulgado no dia 12 último pelo site da 

AFABESP, o Ministro Luiz Fux, da 1ª Turma do 

Supremo Tribunal Federal – STF havia pedido, pela 

segunda vez, vista do processo das gratificações 

semestrais. 

Com a devolução dos autos pelo referido Ministro, o 

processo entrou na pauta de julgamento no dia 25 de 

junho para apreciação dos Embargos de Declaração 

opostos tanto pela AFABESP como pelo Banco. 

No entanto, tendo em vista o grande número de 

processos de Habeas Corpus que também estavam 

pautados para julgamento pela mesma Turma, o 

nosso processo acabou não sendo julgado. 

Considerando o recesso do STF no mês de julho, o 

processo das gratificações deve ser incluído na 

próxima pauta de julgamento da 1ª Turma, cuja seção 

está prevista para o dia 06/08/2013. 

A sessão foi acompanhada pelos nossos advogados e 

representantes da Afabesp. 

AFABESP – DIRETORIA 

 

 

 

 

 

 

 

QUEIXAS CONTRA BANCOS CAEM - 

SANTANDER LIDERA 

Pela primeira em 2013, o número de reclamações 

contra bancos caiu e fechou maio quase 17% abaixo 

do número de abril. Segundo dados divulgados pelo 

Banco Central, foram constatadas 2.361 reclamações 

procedentes no mês de maio. 

O Santander continuou liderando, pelo quarto mês 

consecutivo, o ranking de reclamações entre as 

instituições financeiras com mais de um milhão de 

clientes. Na lista vêm, em seguida, Banco do Brasil, 

Itaú Unibanco, HSBC e Banrisul. 

As principais queixas referem-se a débitos não 

autorizados (373), seguidas por prestação de serviços 

de forma irregular em contas salário (273). Também 

foram computadas 255 reclamações por 

esclarecimentos incompletos ou incorretos e 210 

queixas por cobranças irregulares de serviços não 

contratados. 

Leia mais em: http://www.valor.com.br/financas/ 

 

 

 

DE OLHO NOS APROVEITADORES 

As recentes manifestações do povo, que aos milhares 

saíram às ruas para protestar contra a qualidade e o 

preço do transporte público, a corrupção e outros 

temas podem, em breve, trazer algum resultado. Mas 

é necessário que a população fique atenta e continue 

cobrando dos políticos e governantes. 

Já se percebe que a classe política e os governantes 

em geral estão se apresentando como donos e heróis 

das manifestações. Querem aparecer como os 

salvadores das aspirações da população.  

Fique atento às propagandas. Partidos políticos, 

centrais sindicais e sindicatos variados, todos ligados 

e apoiadores dos atuais governantes querem que você 

acredite que a culpa pela deplorável situação do país 

é dos outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atualize teu email e endereço na AFABAN. 

 

 

 

JULHO 

01 – Rivaiel Divardin 

03 – Osni José Schwab 

05 – Manoelina Eitamar T. Santos 

12 – Rosicléa de Oliveira Ribas 

14 – Carlos Lous 

17 – Neide Maria S. de Oliveira 

18 – José Fachin 

25 – Albino Tramontina 

25 – Aldemir Antonio Chiquetto 

27 – Iracema Graciliano Ramos 

27 – Arthur Geraldo Monteiro 

 

 

 

 

 
 

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 

 


