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PLANO V – REAJUSTE PELO IGP-DI – 

Tribunal Regional Federal de São Paulo nega 

efeito suspensivo requerido pelo Santander e o 

Banesprev. 

Como já foi divulgado pela AFABESP em 

13/06/2013, o Juiz da 15ª Vara Federal de São Paulo, 

em Ação Civil Pública promovida pela AFABESP, 

deferiu liminar determinando o reajuste das 

complementações de aposentadoria e pensão do 

Plano V do BANESPREV, pela variação do IGP-DI-

FGV, desde o ano 2000 até o momento. 

Tanto o Santander como o Banesprev interpuseram 

recurso de Agravo de Instrumento no Tribunal 

Regional Federal de São Paulo, postulando efeito 

suspensivo com o intuito de não cumprir a citada 

liminar. 

Ocorre que o efeito suspensivo foi negado pelo 

Tribunal em 19/07/2013, o que significa que a 

liminar deve ser cumprida desde logo, caso contrário 

ficará o Banco sujeito ao pagamento de pesada multa 

a ser estipulada pelo Juiz. 

Cabe esclarecer que o que foi negado, por ora, foi o 

pedido de efeito suspensivo, devendo os recursos de 

Agravo de Instrumento interpostos serem julgados, 

ainda, pela 3ª Turma do Tribunal. 

Certo é, no entanto, que o despacho que negou o 

efeito suspensivo está muito bem fundamentado, 

sendo improvável a sua modificação. 

Continuaremos mantendo os nossos associados 

informados sobre o assunto. 
AFABESP - DIRETORIA  

 

 

 

 

PLANO V – LIMINAR MANTIDA 

A decisão do TRF-SP de “negar o efeito suspensivo 

da liminar” significa que o Santander deverá, desde 

já, pagar as aposentadorias e pensões acrescidas do 

reajuste pelos índices do IGP-DI desde o ano de 

2000. Os beneficiados serão os associados da 

AFABESP. Contudo, não contem com essa grana no 

curto prazo. O Santander continuará esperneando e 

lutando para derrubar a liminar e ficar livre de pagar 

o reajuste que é em torno de 59% para os colegas do 

Grupo II e de 71% para os do Grupo I.O caso do 

Grupo I é muito discutível em razão da opção pelo 

INPC em 2006. 

 

 

RESULTADO DOS NOSSOS PLANOS 

Os nossos planos de previdência complementar junto 

ao BANESPREV apresentaram, no mês de maio, os 

seguintes resultados: 

Planos Ativos líquidos Déficit/Superávit 

Plano I    202.241.000,      34.733.000, 

Plano II 4.326.008.000,   -137.066.000, 

Plano III    274.080.000,      27.772.000, 

Plano IV       7.432.000,         -127.000, 

Plano V 7.009.297.000,   -231.425.000, 

Plano Pré-75 1.029.398.000,     -16.246.000, 

 

O quadro acima se refere apenas aos planos 

patrocinados pelo Banco Santander. 

No resultado do Plano II já está excluído o déficit do 

exercício de 2012, equacionado a partir de março-13 

através de contribuições extras mensais. Como é 

sabido, 55% do déficit é de responsabilidade do 

Santander e 45% é dos participantes ativos e 

assistidos. 

A cobertura dos resultados negativos dos Planos V e 

Pré-75 são de responsabilidade única do Santander. 

O resultado do Plano Pré-75 está calculado à taxa de 

12%. Até o final do corrente exercício a taxa deverá 

ser reduzida para 6%, a fim de atender à norma legal 

e determinação da PREVIC. 

Quando da efetiva contabilização da nova taxa o 

balanço do Plano Pré-75 apresentará déficit em torno 

de R$ 650 milhões. Este desequilíbrio, que deverá ser 

coberto pelo Santander, tem origem na estrutura do 

regulamento do plano. 

 
 

 
FESTA DA PRIMAVERA – GUARUJÁ 

Como acontece todo ano, a AFABESP realizará, no 

mês de setembro, a tradicional Festa da Primavera. 

Os pedidos de reserva deverão ser feitos para os 

períodos a seguir, e somente serão atendidos na 

ordem cronológica de chegada à Sede até que as 

vagas sejam esgotadas. 

1° Período – de 01/09/2013 a 07/09/2013 – 

Saída 08/09/2013. 

2° Período – de 12/09/2013 a 18/09/2013 – 

Saída 19/09/2013. 

3° Período – de 21/09/2013 a 27/09/2013 – 

Saída 28/09/2013. 
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Pede-se para mencionar no pedido de reserva o 

tamanho da camiseta a ser usada, para evitar trocas. 

O tema será “FESTA HAVAIANA”, e para maior 

brilhantismo do jantar de abertura, a AFABESP 

sugere que os participantes usem trajes alusivos ao 

tema. O pagamento poderá ser em até 08 parcelas. 

 

 

 

RECLAMAÇÕES – SANTANDER LIDERA 

O Banco Santander liderou em junho – pelo quinto 

mês seguido – o ranking de reclamações do Banco 

Central, entre as instituições que tem mais de um 

milhão de clientes. A lista traz ainda Itaú, Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal e Banrisul.O total 

de reclamações procedentes cresceu em relação ao 

mês anterior.  

 

 

 

GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS  

Mais uma grande vitória para os associados da 

Afabesp, inclusive para os participantes do Plano 

II do Banesprev. 

A Juíza da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo 

proferiu sentença, divulgada no dia 23 de julho, 

condenando o Banco Santander a pagar gratificações 

semestrais, de dois salários por ano, para os 

associados da AFABESP, que não constaram na 

relação da Ação Civil Pública anterior, ajuizada em 

abril de 1998. 

Essa sentença beneficia, inclusive, os assistidos do 

Plano II do Banesprev. 

Constou da sentença, em razão da prescrição, que os 

seus efeitos retroagem ao dia 11/10/2006. 

Mais uma brilhante vitória da AFABESP, que não 

tem medido esforços na defesa dos direitos dos seus 

associados. 
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SINDICATO QUER REAJUSTE DE 11,93% 

Os sindicatos dos bancários definiram, no dia 21, as 

reivindicações da categoria junto a FENABAN que 

incluem reajuste salarial de 11,93% (reposição da 

inflação projetada de 6,6% e aumento real de 5%. 

Além de reajuste salarial, os bancários exigem 

também participação nos lucros de três salários-base 

e parcela adicional fixa de R$ 5.553,15. 

As negociações estão ainda nos primeiros passos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AINDA O MALDITO CONGELAMENTO 

Mais ou menos nesta época, no ano de 2001, os 

sindicatos dos bancários – à frente o de São Paulo – 

negociavam às escondidas e traiçoeiramente o   

congelamento dos salários, aposentadorias e pensões 

dos banespianos. 

Já lá se vão 12 anos, e ainda dói. 

Não raramente nos deparamos com sindicalistas 

tentando justificar o infame ato praticado junto com o 

patrão Santander. Não tendo justificativas plausíveis, 

costumam dizer que não havia outra saída; que foram 

forçados a aceitar os desejos do patrão; que não era 

possível recusar. 

A esse respeito, transcrevemos a opinião do Dr. 

Marcos Aurélio, advogado militante, banespiano, ex-

presidente do BANESPREV e atual Diretor da 

ABESPREV:  

 “Permita-me uma pequena correção. A recusa do 

acordo proposto pelo Banco nos levaria à 

Convenção Coletiva firmada entre a Federação dos 

Bancos e os Sindicatos com vigência a partir de 

setembro de 2001. O Banco seria obrigado, por lei, a 

cumprir. Numa obrigação de fazer (cumprir a 

Convenção) o Juiz impõe multa diária de elevado 

valor. 

Mas não adianta falar, eles não admitem o erro, 

porque são orgulhosos ou vergonhosos para pedir 

desculpas aos aposentados do Banespa. 

O mal causado pelos sindicatos aos aposentados, 

viúvas e dependentes jamais será esquecido, porque 

o dano se perpetuou para toda a vida e dificilmente 

será recuperado”. 

Dr. Marcos Aurélio - advogado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualize teu email e endereço na AFABAN. 

 

 

 

AGOSTO 

09 – Arthur Geraldo Monteiro 

13 – Pedro Eduardo Broering 

13 – Leonor Munhoz C. Mazzaro 

14 – Aparecida Ikeda 

15 – Suzana Greiffo 

23 – Aparecida V. M. Denardi 

24 – Alfredo Shuji Onuma 

24 – Norival Guerrero da Silva 

25 – Valderez Burda Pereira 

26 – Antonio Desan 

26 – Valdemir Achiles Rosseti 

29 – José Jesus do Nascimento 

31 – Carlos Gomes de Andrade 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


