
 
 

Número 165 – Ano 16           O segredo de um bom discurso é ter um bom começo e um bom fim, e       
Agosto - 2015                    tomar o cuidado para que ambos fiquem mais próximo possível (George Burns)                   

 

 

O SANTANDER, O BANESPREV, AS 

ENTIDADES E O PLEBISCITO 

A apuração dos votos do plebiscito do Banesprev 

terminou no dia três de julho tendo sido aprovadas 

as duas propostas apresentadas. Ambas propunham 

as alterações determinadas pela PREVIC e outras 

adequações legais. Contudo, eram diferentes 

quanto à composição do Conselho Deliberativo do 

Banesprev. A proposta do Santander/Banesprev 

mantinha a mesma redação, reservando uma vaga 

do Conselho à Diretoria de Representação (Direp), 

extinta em 2000. A proposta liderada pelas 

entidades, através de abaixo assinado, previa a 

eleição direta, pelos participantes, para o 

preenchimento da vaga que lhes fora subtraída 

quando da privatização do Banespa. 

A proposta do Santander/Banesprev obteve 8.591 

votos e a das entidades 8.785. Os números nada 

significam, pois se podia votar em ambas. Sem 

nenhuma surpresa, e com a recomendação dada 

pelas entidades representativas, ambas foram 

vitoriosas na votação pelo correio. 

O último passo é o referendo do Banco Santander, 

patrocinador dos planos do extinto Banespa. 

Ninguém acredita em surpresas. A proposta do 

banco será acolhida pelo próprio banco e os 

participantes continuarão sem contar com mais um 

voto no Conselho Deliberativo, voto este que lhes 

daria um pouco mais de segurança em algumas 

decisões importantes. 

Os colegas, que no passado optaram por um ou 

outro plano ou que migraram de plano, certamente 

contavam com esse voto para equilibrar melhor as 

decisões na gestão do Banesprev. 

 
 

AFABAN EM NOVO ENDEREÇO 

A AFABAN tem novo endereço. Mudamos para a 

sala nº 72, do mesmo Edifício Império, no mesmo 

endereço, ou seja: 

Rua Marechal Deodoro, 500 – 7º andar – sala 72 

CEP 80010-911 Curitiba – PR 

Telefone/fax: (41) 3322-6761 

E-mail: afabancuritiba@gmail.com 

Site: www.afabancuritiba.org.br 

Expediente: terça, quarta e quintas após 14:30 hs.  

 

JANTAR DE NATAL  

Reserve o dia 04 de dezembro, sexta feira, para o 

nosso Jantar de Natal que será no Restaurante Porta 

Romana Eventos. Anote na agenda 

Oportunamente divulgaremos mais detalhes. 

 

 

NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos informar o falecimento do banespiano 

nosso associado, JOSÉ CLEMENTE DE ABREU, 

ocorrido no dia 27 de julho na cidade de Itararé-SP. 

 

 

PREPARE-SE! 

O dragão da inflação voltou. Nós, os aposentados, 

lembramos muito bem como era difícil controlar os 

salários frente ao custo de vida e o peso da inflação 

alta nos orçamentos. 

Prepare-se para mudanças de hábitos. O INPC, que 

mede o aumento dos preços ao consumidor, atingiu 

9,81% em julho. 

 

 

REAJUSTE DOS BANCÁRIOS 

Os sindicatos dos bancários pleiteiam reajuste de 

16% a partir do dia 1º de setembro, além de outros 

benefícios.  

Entretanto, observa-se que o movimento sindical 

está bastante morno, o que se explica pela situação 

econômica e política do Pais, inclusive pelo 

envolvimento de importantes personagens nas 

denúncias da operação Lava Jato, que apura 

denúncias de corrupção nos diversos níveis da 

administração pública. 

 

 

TCU INVESTIGA O FUNDO POSTALIS 

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai 

investigar o Postalis, fundo de pensão dos Correios, 

na tentativa de descobrir as causas de um rombo de 

R$ 5,6 bilhões na instituição.  

Foi sugerida, também, uma auditoria na PREVIC, 

responsável pela fiscalização dos fundos de pensão, 

com o objetivo de descobrir por que o órgão não 

agiu de modo preventivo para impedir um déficit 

dessa magnitude, algo que vai tirar recursos das 

aposentadorias de carteiros de todo o país. 

Informativo Mensal 
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GREVE DO INSS 

Os servidores do Instituto Nacional do Seguro 

Social INSS encontram-se em greve por melhores 

salários há quase 60 dias.  

As negociações permanecem paradas e a greve não 

tem data para acabar. Todos os serviços estão 

paralisados ou funcionam precariamente. Quem 

pretende se aposentar neste ano pode ter que adiar 

o plano. O INSS está aceitando agendamento 

somente para o início de 2016. 

 
 

INSS – 13º ATRASADO 

O governo confirmou que a antecipação de metade 

do 13.° salário de aposentados e pensionistas do 

INSS será paga somente a partir de 24 de setembro. 

Os outros 50% entram na folha de pagamento de 

dezembro. Há nove anos o adiantamento do 13º 

salário era feito no mês de agosto.  

O caixa do governo federal está baixo, justificam 

os governistas, mas não explicam corretamente 

porque está baixo. 
 

 

AÇÃO DO IGP-DI  

Em 12 de agosto foi publicado o despacho do juiz 

da 9ª VARA Federal de São Paulo, que pode ser 

resumido da forma abaixo. 

Foram recebidos os recursos interpostos pela 

AFABESP, pelo Banco Santander, pelo Banesprev, 

e pela União. Foi mantida a tutela antecipada que 

mandou pagar em 90 dias. 

O processo seguirá para o Tribunal Regional 

Federal – TRF-3, para apreciação e julgamento 

desses recursos. 

No tocante à apresentação da lista dos beneficiados 

pela tutela antecipada concedida pelo juiz, com a 

negativa do Banesprev em fornecê-la, alegando 

sigilo de informações, a AFABESP extraiu as 

relações dos seus próprios arquivos. 

A apresentação das relações será feita por meio de 

medida processual intitulada execução provisória, 

com carta de sentença, que é a forma adequada de 

se executar uma sentença como a atual. 

No mesmo despacho do dia 12 de agosto, o juiz 

determinou a intimação do Banco Central para 

tomar conhecimento da sentença e respectiva tutela 

antecipada proferidas nos autos. 

AFABESP – DIRETORIA 

 
GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS 

Conforme é do conhecimento de todos os 

associados da AFABESP, há duas ações pleiteando 

o restabelecimento do pagamento das gratificações 

semestrais, sendo: 

1)    – A primeira ação civil pública proposta pela 

AFABESP, em 1998, ganha em todas as instâncias 

da Justiça do Trabalho, encontra-se, desde 

16/04/2015, nas mãos do Ministro Marco Aurélio 

de Mello para submeter ao Plenário Virtual do STF 

se há ou não repercussão geral; 

2)    A segunda ação civil pública foi proposta, em 

2011, com o mesmo objeto da primeira para os 

associados que não foram relacionados na primeira 

e àqueles que se associaram na AFABESP, 

posteriormente. 

Essa ação teve sentença favorável na 1ª instância. 

No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho de 

São Paulo, entendeu que ocorreu prescrição, visto 

que as gratificações semestrais foram suprimidas 

em 1994, com o advento da PLR. 

A AFABESP interpôs Recurso de Revista para o 

TST- Tribunal Superior do Trabalho, sendo certo 

que no dia 07 de agosto de 2015, o citado recurso 

foi distribuído para a Ministra Kátia Magalhães 

Arruda que elaborará o seu relatório para ser 

submetido à 6ª Turma do TST, para deliberação 

final. 

A AFABESP, assim como seus advogados, estão 

confiantes e otimistas no julgamento favorável de 

ambas as ações, até porque, no tocante à 

prescrição, o próprio TST já afastou a sua 

ocorrência na primeira ação, mediante o argumento 

de que a norma regulamentar que prevê o 

pagamento das gratificações encontra-se ainda em 

vigor, ao considerar que o Banco continua pagando 

esse benefício ao seu pessoal em atividade, agora a 

título de PLR – Participação nos Lucros e 

Resultados. 

AFABESP- DIRETORIA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação 
mensal distribuída interna e gratuitamente aos associados. 

Supervisão: Claudanir Reggiani  

Rua Mal. Deodoro, 500 conj 72 – Curitiba - CEP. 80010-

911 Fone/fax: 41-3322-6761 - afabancuritiba@gmail.com 

www.afabancuritiba.org.br 

 

 

 

 

SETEMBRO 

05 – Neide Zanoni 

06 – Maximiano Henrique 

06 – Cleusa Aparecida Tironi 

09 – Luiz Otávio Bastos Pequeno 

12 – Irene Torrens 

16 – Consuelo 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


