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BANESPREV – BALANÇO DE 2013 

Encerrado o exercício de 2013, o BANESPREV 

divulgou o balanço e os demonstrativos financeiros 

dos diversos planos de previdência que administra. 

Foi um ano difícil para o segmento da previdência 

complementar marcado, principalmente, pela redução 

da taxa real de juros determinada pela PREVIC e 

SPC de 6% para 5,75%. 

A maioria dos nossos planos teve, também, que 

adotar uma tábua de mortalidade mais atual e adequar 

várias outras premissas e hipóteses que impactaram o 

resultado final com aumento do déficit ou redução do 

superávit acumulado até então.   

Além disso, a bolsa de valores apresentou resultados 

negativos durante todo o exercício.  

 

RESULTADOS DOS NOSSOS PLANOS 

Planos com resultados superávits: (em milhares) 

 2012 2013 % 

Plano I 43.721 8.708 -80% 

Plano III 31.192 26.915 -14% 

Plano IV 6.735 0,00  

 

Planos com resultados deficitários: (em milhares) 

 2012 2013 % 

Plano II -103.532 -607.557 487% 

Plano V -216.856 -239.960 11% 

Plano Pré-75 -31.438 -89.387 184% 

 

Os quadros mostram que os planos com superávits 

em 2012 tiveram as suas reservas significativamente 

reduzidas, enquanto que aqueles com déficits 

apresentaram resultados negativos aumentados. 

Plano II - Convém lembrar que o déficit do plano 

será coberto pelo Santander e pelos participantes na 

proporção de 55% e 45% respectivamente. No dia 28 

de março a PREVIC autorizou a manutenção da taxa 

de juros de 6% no balanço de 2013. Isto representará 

redução do déficit em torno de R$ 161 milhões. 

Plano V - O déficit do plano será coberto pelo 

Santander, em 163 parcelas mensais, mediante o 

aumento da sua dívida junto ao plano.  

Plano Pré-75 - O déficit do plano será coberto pelo 

Santander no prazo de 30 dias após a aprovação das 

contas. O pagamento da primeira parcela da cobertura 

do déficit estrutural de R$ 686 milhões recentemente 

acertados com contrato e garantias em separado será 

em abril próximo. 

 

 

OS NOSSOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA 

Os números mostrados nos induzem a profundas e 

necessárias reflexões sobre as suas consequências 

futuras e a segurança dos nossos planos de 

previdência. 

Os membros eleitos dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal e do Comitê Gestor do Plano V registraram 

várias ressalvas sobre o balanço e alguns 

procedimentos contábeis verificados recentemente.  

As atas das reuniões contendo as ressalvas poderão 

ser visualizadas no site do BANESPREV. 

 
 

CORREÇÃO DO FGTS 

Atualmente a correção dos saldos do FGTS é feita 

pela TR mais 3% aa, portanto muito abaixo do índice 

da inflação que, em 2013, foi de 5,91%. Pela 

metodologia a TR tem sido de 0% (zero por cento).  

É um assalto ao patrimônio do trabalhador. 

Mais de 50 mil ações tramitam na Justiça pedindo 

que o reajuste seja, pelo menos, igual à inflação. 

A Justiça Federal, em alguns Estados, já deu ganho 

de causa em vários processos. Quem vai pagar a 

conta é o Governo Federal, que é quem faz uso 

daquele enorme volume de dinheiro. 

 

 
CORREÇÃO DO FGTS II 

Nos últimos dois meses, a mídia noticiou que o 

Governo, preocupado com a possível sangria, entrou 

na parada para impedir a mudança do método de 

correção. 

Milhares de novas ações continuaram ingressando na 

Justiça pelo Brasil afora. 

 

 
CORREÇÃO DO FGTS III 

Antes que os milhares de ações cheguem a Brasilia, o 

Superior Tribunal de Justiça – STJ, determinou a 

suspensão de todas as ações coletivas e individuais 

que estão na Justiça e pedem a correção do fundo 

pela inflação e não mais pela TR (Taxa Referencial). 

Assumiu a parada e disse que a decisão que será dada 

pelo STJ no futuro servirá para todas as ações que 

discutem a correção maior do fundo. 

Ao mesmo tempo, o STJ informou que a Justiça deve 

levar mais de 1 ano para julgar a revisão do FGTS. 
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CORREÇÃO DO FGTS IV 

No final do mês de março o Supremo Tribunal 

Federal – STF, instância máxima da Justiça, 

antecipou-se e decidiu que irá julgar o processo que 

substitui a TR pela inflação como índice de correção 

do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). 

O Ministro Barroso, relator do processo, pediu 

rapidez na análise. Barroso afirmou que a questão 

debatida “interessa a milhões de trabalhadores 

brasileiros”. 

Concordamos com Sua Excelência, a questão 

interessa a milhões de trabalhadores, muitos deles já 

aposentados ou falecidos que, inconformados, olham 

o seu fundo de garantia sendo corroído por um 

sistema perverso de correção negativo implantado a 

partir de 1999. 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI – PLANO V 
Nenhuma novidade. Continuamos aguardando. 

Aguardando os julgamentos do Tribunal Regional 

Federal de São Paulo e do Juiz da 15ª Vara Federal 

de São Paulo. 

Todas as partes envolvidas – Afabesp, Banco Central, 

União, Benesprev, Santander e o Ministério Público 

Federal - já foram ouvidas, algumas mais de uma vez. 

Aguardamos. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Nenhuma novidade. Continuamos aguardando. 

Aguardando a sentença do Supremo Tribunal Federal 

– STJ, em Brasilia, quanto às questões levantadas 

sobre sobrestamento, repercussão geral, plenário 

virtual, voto de desempate................. 

Aguardamos. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES I 

A ação ingressou na primeira instância em fevereiro 

de 1998. Portanto, há 16 anos. A tese da AFABESP 

foi vitoriosa em todas as instâncias. No longo 

percurso houve inúmeros recursos e artifícios legais 

para retardar e recuar o processo. Finalmente chegou 

ao Supremo e lá está há uns três anos. 

Perto de 2500 dos nossos colegas participantes da 

ação já faleceram. Muitos dos cônjuges e herdeiros 

também já partiram. 

Aguardamos. 

 

 

NOVA ASSOCIADA – Bem vinda 

Carmen Lúcia Marcondes Pimentel 

 

 
ASSEMBLEIA DA AFABAN DE CURITIBA 

A assembleia geral dos associados da AFABAN de 

Curitiba, realizada no dia 20 de março, aprovou o 

balanço e o relatório anual da diretoria referente ao 

exercício de 2012. 

  

FESTA DO APOSENTADO 

A AFABESP promoverá no período de 03.05.2014 a 

08.06.2014 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 “AFABESP NA COPA DO 

MUNDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANESPREV – ASSEMBLEIA GERAL 

Será no dia 26 de abril, às 9 horas, no Esporte Clube 

Banespa, em São Paulo. Na pauta constam: análise e 

deliberação sobre o balanço patrimonial, plano de 

custeio dos planos, proposta orçamentária, 

demonstração das provisões técnicas de cada plano, 

pareceres atuarias por plano de benefício, pareceres 

dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e da auditoria 

independente. Referendum sobre alterações do 

regulamento do plano III. 

Recomenda-se a participação de todos para melhor 

conhecer a situação do plano previdenciário. 

 
 

BANESPREV – ASSEMBLEIA GERAL 

Os participantes que não puderem comparecer 

poderão nomear procuradores para representá-los. 

A AFABAN está recolhendo procurações. Deixe a 

sua diretamente na nossa sede ou na portaria do 

edifício até o dia 14 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABRIL 

01 – Maria de Fátima G. Felizardo 

06 – Marcos de Oliveira Marques 

09 – Lomar Weigner Incerti 

12 – Neife Barbieri Néia 

14 – Rubes Negrão 

19 – Djalma Emidio Botelho 

23 – Inácio José Kavales 

24 – Carmen Lúcia M. Pimentel 

25 – Maria de Fátima S. Lobo 

28 – Maria A. Bacchiega Oliveira 

 

 

 
 

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 

 


