
 
 

   Número 141 – Ano 13                      Não deixe que lhes roubem a esperança,      

   Agosto - 2013                  mas sim sejamos os portadores da esperança. (Papa Francisco)

   
                                             

REAJUSTE PELO IGP-DI 

Conforme já informado, o Juiz da 15ª Vara Federal 

de São Paulo deferiu pedido de tutela antecipada 

determinando o reajuste das complementações de 

aposentadoria e pensão dos integrantes do Plano V 

do Banesprev, associados da AFABESP, pela 

variação do IGP-DI desde o ano 2000, descontados 

os reajustes concedidos no período. 

Ocorre que o Banco Santander requereu nos autos 

do processo que fosse reconsiderada a referida 

decisão. No entanto, por despacho proferido em 

30/07/2013, o Juiz indeferiu o pedido do Banco por 

meio de despacho cuja parte final está assim 

redigida: 

“Cumpra o réu, sem maiores delongas a decisão 

antecipatória da tutela sob pena das medidas 

cabíveis. 

Intime(m)-se. Prossiga-se.” 

 

 
 

REAJUSTE PELO IGP-DI 

Após o despacho acima, o BANESPREV ingressou 

com recurso alegando não possuir a lista atualizada 

dos beneficiados e que não possui os recursos 

financeiros necessários. Tudo, absolutamente, para 

ganhar tempo e protelar o pagamento do reajuste. 

Os advogados da AFABESP já contestaram tal 

afirmação e pediram a aplicação de multa diária ao 

Santander e ao Banesprev pelo não cumprimento 

da ordem judicial.  

Aguarda-se o pronunciamento do TRF que poderá 

conceder efeito suspensivo e sustar o cumprimento 

da liminar até que o recurso seja julgado por uma 

das Turmas do Tribunal.  

 

 

 
SANTANDER – COBRANÇA DE TARIFAS 

O banco atendeu pleito da AFABESP e apresentou 

propostas de pacotes de tarifas bancárias reduzidas 

para os aposentados do Banespa. 

Verifique quanto você está pagando pela manutenção 

da conta no Santander. Existe pacote bastante 

completo com o custo de R$ 11,00 ao mês e pacote 

gratuito com restrições para alguns serviços. Procure 

o seu gerente e veja as opções. 

 

 

GRATIFICAÇÕES 

Após o recesso do mês de julho, o STF – Supremo 

Tribunal Federal retornou aos trabalhos no início 

do mês agosto, em Brasilia. A nossa ação das 

gratificações foi retirada da pauta da reunião do dia 

seis de agosto e não mais retornou para julgamento. 

Está arquivada numa das gavetas do presidente do 

STF, Ministro Luiz Fux, o mesmo que por duas 

vezes pediu vistas do processo. 

A AFABESP ingressou com esta ação em fevereiro 

de 1998, portanto há 15 anos, e está no Supremo 

pelo menos há dois anos. 

 

 

CÍCERO E A AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

– GASTANDO O LATIM 
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia 

nostra?  Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? 

Traduzindo: Até quando, ó Catilina, abusarás da 

nossa paciência? Por quanto tempo ainda há de 

zombar de nós....? 

A frase acima é a primeira do primeiro discurso do 

grande orador romano, Cícero, que faz parte de 

uma série de discursos conhecidos como “As 

Catilinárias”, contra Catilina, imperador romano, 

em 63 A.C. 

A frase é usada até hoje quando se quer manifestar 

a desaprovação de um fato ou atitude que persiste 

apesar de constituir-se em absurdo ou teimosia 

diante de uma realidade que não pode ser ignorada. 

 
 

IMPOSTO DE RENDA – NOVOS LIMITES 

PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTES 

O Senado aprovou projeto que aumenta, dos atuais 

21, para 28 anos o limite de idade para a inclusão 

de dependentes no Imposto de Renda. 

A idade sobe para 32 anos se o dependente cursar 

faculdade ou escola técnica. 

Pela proposta, o contribuinte tem direito a incluir 

como dependentes os filhos e enteados. A regra 

vale ainda para irmãos, netos ou bisnetos que sejam 

menores de idade, desde que o contribuinte tenha a 

guarda judicial. 

 
Atualize teu email e endereço na AFABAN. 

Informativo Mensal 
 



FUNDOS DE PENSÃO E O GRUPO ‘X’ 

Diante da forte desvalorização das ações do grupo 

"X", do empresário Eike Batista, a PREVIC 

acionou um comitê interno para analisar os efeitos 

de possíveis perdas de fundos de pensão com 

investimentos nas empresas do grupo.  

Além do grupo “X” a Previc monitora os diversos 

bancos liquidados recentemente e que deixaram 

consideráveis prejuízos no mercado financeiro e 

em alguns fundos de pensão. 

Como exemplo, citamos o Fundo Postalis – dos 

empregados da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – que amarga prejuízo perto de um 

bilhão de reais. Recentemente vários dos seus 

diretores e gestores foram afastados pela PREVIC, 

multados e estão impedidos de atuar no ramo 

previdenciário. 

O BANESPREV não foi afetado graças à qualidade 

e seriedade dos seus administradores. Realçamos o 

correto comportamento dos nossos representantes 

eleitos nas diretorias, conselhos fiscal, deliberativo, 

comitês de investimentos e gestores dos planos. 

 
 

DÉFICITS DOS FUNDOS DE PENSÃO I 

A crise financeira instalada a partir de 2010, e que 

se prolonga até hoje, resultou na redução dos juros 

dos investimentos, queda das ações na bolsa de 

valores e do ritmo econômico do país. Este quadro 

provocou forte aumento do déficit dos fundos de 

pensão.  

O déficit somado dos fundos de pensão que estão 

no negativo fechou o primeiro trimestre do ano em 

R$ 12,9 bilhões, segundo o último dado da Previc, 

autarquia supervisora do setor. O valor é 43% 

superior ao déficit acumulado até dezembro do ano 

passado. Já o superávit das fundações que têm 

sobra de caixa caiu 30% no período. 

O movimento agravou a situação de alguns planos. 

Medidas para ajudar os fundos de pensão a 

equacionarem o déficit começaram a ser discutidas 

no CNPC - Conselho Nacional da Previdência 

Complementar. O debate será sobre a flexibilização 

do equacionamento dos déficits dos planos dos 

fundos de pensão, com foco principalmente nos 

prazos. Isto é, alongar o prazo para a cobertura. 

(extraído Valor Online) 

 

 
 

DÉFICITS DOS FUNDOS DE PENSÃO II 

Este assunto diz respeito ao Plano II Santander, que 

após três anos de déficits crescentes implantou a 

cobrança de contribuições extraordinárias para os 

ativos, aposentados e pensionistas. Esta cobrança 

teve início em abril de 2012, repetiu-se em abril de 

2013 e provavelmente ocorrerá em 2014. 

Talvez venha algum alívio para os participantes. 

 

DÉFICIT DOS FUNDOS DE PENSÃO III 

A flexibilização do prazo para adequação do déficit 

dos planos de pensão, que se discute nos meios 

previdenciários, será muitíssimo bem vinda pelo 

Santander que deverá, até o final deste ano, cobrir 

o déficit de R$ 640 milhões do Plano Pré-75.  

O regulamento do plano estabelece que a cobertura 

deve ocorrer em 30 dias da apuração do balanço. 

 

 
RECLAMAÇÕES – SANTANDER LIDERA 

Pelo sexto mês consecutivo, o Santander lidera o 

ranking de reclamações contra as instituições com 

mais de um milhão de clientes. O levantamento é 

feito mensalmente pelo Banco Central (BC) e 

considera as reclamações procedentes.  

No ranking geral de reclamações, os débitos não 

autorizados lideram a lista, com 397 ocorrências. 

Aqui, o Santander também é líder com 106 

reclamações, seguido por Caixa (90) e BB (69). O 

segundo maior número de reclamações foi de 

prestação irregular de conta salário, com 390 

queixas, sendo 276 referentes ao Santander, ou 

seja, o banco espanhol foi  responsável por 71% 

das reclamações. A cobrança de tarifas irregulares, 

por serviço não contratado, teve 222 ocorrências. O 

BB registra o maior número de reclamações do 

tipo, com 82 ocorrências. 

 

 

NOVO ASSOCIADO - Bem-vindo 

Gustavo Roberto Suenaga – Mococa - SP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO 

05 – Neide Zanoni 

06 – Maximiano Henrique 

06 – Cleusa Aparecida S. Tironi 

09 – Luiz Otávio Bastos Pequeno 

12 – Irene Torrens 

16 – Consuleo Colino de Lima 

18 - Dirceu Achiles Genol 

19 – Silvio Fontanelli 

20 – José Pedro Naisser 

21 – James Rachel 

23 – Luiz Rodolpho Vieira Barros 

23 – Mário Indrele 

30 – Eduardo Sualete de Mello 

 

 

 

 

 
 

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 

 


