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AÇÃO DO IGP-DI -  

Conforme já divulgado, em 04/12/2015 o Juiz da 9ª 

Vara Cível Federal de São Paulo havia concedido o 

prazo de 90 dias para que o Banco Santander 

cumprisse a liminar que determinou o reajuste das 

complementações de aposentadoria e pensão dos 

participantes do Plano V do Banesprev, associados 

da AFABESP, pela variação do IGP-DI, no período 

em que ditas complementações permaneceram 

congeladas. 

Findo o prazo concedido, o Santander não atendeu. 

O juiz concedeu mais 40 dias úteis para o 

Santander. Antes de findar o novo prazo, o banco 

ingressou com uma petição pedindo a exclusão da 

quase totalidade dos nomes dos beneficiários da 

ação relacionados pela AFABESP. Os motivos 

alegados pelo banco espanhol são os mais variados 

e questionáveis. Nossos advogados recorrerão. 

 

 

BANESPREV – DÉFICIT DOS PLANOS 

No encerramento do exercício de 2015 os planos 

administrados pelo BANESPREV apresentaram os 

seguintes resultados: 

 Plano I – superávit.................. 20,1 milhões 

 Plano II Santander – déficit... 859,3 milhões 

 Plano II outros – superávit.....  53,0 milhões 

 Plano III – superávit................ 38,6 milhões 

 Plano V – déficit.................. 829,6 milhões 

 Plano Pré-75 – superávit..........  3,5 milhões 

 

 

 BANESPREV - DIVERSOS 

Conforme os estatutos de cada plano, os resultados 

negativos dos Planos I, V e Pré-75 são de 

responsabilidade do patrocinador Banco Santander. 

Quanto ao Plano II, 45% do déficit devem ser 

cobertos pelos participantes e assistidos e 55% são 

de responsabilidade do banco. 

As mais recentes normas adotaram a precificação 

dos ativos e a duração média do passivo como 

critérios para estabelecer o limite do déficit que 

deve ser equacionado. Assim, até o final do 

exercício de 2016, o BANESPREV deverá 

apresentar um plano de equacionamento que 

contemple, ao menos, o valor de R$ 342 milhões. 

 

 

As contribuições extraordinárias para a cobertura 

deste valor devem ser implantadas em até 60 dias 

após a aprovação pelo Conselho Deliberativo, 

sendo 55% por conta do Santander e 45% por conta 

dos participantes e assistidos, aproximadamente.  

 

 

NÚMEROS DA CABESP – FEVEREIRO 2016 

 Beneficiários (Direta).......................  48.070 

 Beneficiários da Ativa......................    1.639 

 Beneficiários Aposentados................ 19.379 

 Beneficiários PAP/PAFE..................   2.487 

 Cabesp Família.................................  23.973 

 Total de beneficiários ......................  92.307 

 Receitas Ordinárias (Dir).....R$   12 milhões   

 Despesas Ordinárias (Dir)...R$   44 milhões 

 Despesas médico/odonto.....R$   40 milhões 

 Déficit Ordinário.................R$   32 milhões 

 Receitas Financeiras............R$ 158 milhões 

 

 

UMA PREOCUPAÇÃO A MAIS 

Uma das primeiras medidas do governo Temer foi 

juntar a Previdência Social com o Ministério da 

Fazenda. A medida não agradou aos dirigentes dos 

fundos de previdência complementar. 

Em comunicado, o presidente da ABRAPP - 

Associação Brasileira das Entidades de Previdência 

Complementar Fechada José Ribeiro Pena Neto 

disse que vê com preocupação a junção da 

Previdência com o Ministério da Fazenda. O 

Ministério da Fazenda não é o foro mais adequado 

para tratar de questões de natureza social, como são 

a Previdência Complementar e a Previdência 

Social, afirmou José Ribeiro Pena, e lembrou que 

na Constituição os fundos de pensão fazem parte 

da Ordem Social e não da Econômica. 

É certo que o desmonte da previdência certamente 

vai dificultar muito o acesso da população aos 

serviços que ela presta e, portanto, aos seus 

direitos. Crescem as criticas ao fato de o Ministério 

da Previdência Social ser agora um departamento 

do Ministério da Fazenda. Isso revela que o 

governo vai atender aos interesses do mercado em 

detrimento dos interesses das pessoas, segundo os 

críticos. 

Informativo Mensal 
 



AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

O julgamento estava marcado para o dia 15 de 

dezembro de 2015, entretanto o Ministro Luiz Fux 

pediu vista do processo, pela terceira vez, devendo 

o julgamento ser retomado assim que esse Ministro 

devolver o processo para essa finalidade. 

Aguardemos. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES II 

A Lava Jato pode estar ocupando os Ministros do 

STF em demasia, mas outros motivos certamente 

existem para justificar a demora de 18 anos para o 

desfecho desta ação judicial. 

Estranhamente, muitos e muitos banespianos que 

ingressaram com ações individuais ou mesmo em 

pequenos grupos, pleiteando o mesmo benefício, 

com os mesmos argumentos, foram vitoriosos e há 

anos recebem as gratificações que deixaram de ser 

pagas aos banespianos a partir de 1994. 

Aguardemos e oremos. 

 

 
PLANO II – NOVA AÇÃO JUDICIAL 

A AFABESP, cumprindo sua missão de bem 

defender os seus associados, ajuizou no dia 

29/04/2016, Ação Civil Pública perante a Justiça 

Federal, visando solucionar o déficit do Plano II do 

BANESPREV. 

Por meio dessa ação, fundamentada em farta 

documentação e novos fundamentos jurídicos, a 

AFABESP busca convencer o juiz de que o 

chamado “serviço passado”, do qual se originou a 

famigerada contribuição extraordinária que está 

sendo cobrada dos participantes desse plano, 

inclusive dos assistidos, é toda ela de 

responsabilidade do Banco Santander. 

Confiantes de que essa ação será vitoriosa, caberá 

ao Banco, nesse caso, cobrir integralmente o déficit 

do Plano II, liberando os seus participantes desse 

ônus que vem prejudicando tanto os nossos 

colegas. (site Afabesp) 

 

 

O BANESPREV CRESCEU 

O Banesprev passou a administrar os planos de 

previdência complementares denominados DCA, 

DAB E CACIBAN patrocinados pelas empresas do 

Grupo Santander. Os novos participantes, no total 

de 925 pessoas, são oriundos das caixas 

assistenciais do antigo Banco Meridional do Brasil 

que, por sua vez, foi sucessor do Sulbrasileiro, 

constituído a partir de três bancos: Província, 

Banmércio e Sulbanco. Os participantes passaram a 

receber suas complementações de aposentadoria e 

pensões através do BANESPREV. 

O BANESPREV ocupa a 8ª posição entre os 

maiores fundos de previdência do Brasil. 

 

CABESP – REEMBOLSO MÉDICO 

Em nosso Informativo nº 172, de abril, informamos 

erroneamente que o pedido de reembolso de 

despesas odontológicas poderia ser feito pela 

internet acessando o portal da CABESP. 

Na verdade, apenas o “Reembolso Médico” pode 

ser solicitado através da internet. Para isso, basta 

acessar Beneficiários > Reembolso e seguir as 

orientações passo a passo. Leia os quesitos 

necessários para reembolso para evitar devolução 

ou atraso no pagamento de seu reembolso. 

 

 
CABESP – INFORME AS DIFICULDADES 

A fim de que a AFABAN possa propor medidas de 

correção e aperfeiçoamento dos serviços prestados 

pela CABESP e pelos planos de saúde conveniados 

(Unimed e Itaú Saúde), pedimos aos nossos 

associados que nos informem sobre a qualidade do 

atendimento e das dificuldades encontradas. 

 

 
NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos informar o falecimento do banespiano 

VITOR CONSTÂNCIO ocorrido no dia 23 de 

abril, em Curitiba, onde residia.  

O associado Vitor Constâncio trabalhou no 

Banespa na cidade de Peruíbe e na região de Santos 

(SP) onde foi Gerente de Agências. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNHO 

01 – Ary Ullmann 

03 – Josué Cherchiglia 

05 – Maria José A. Ospedal 

08 – Joaquim Ribeiro Júnior 

09 – Edu Amoedo dos Santos 

10 – Estanislau Kaniak 

13 – Floriano Pfutzenreuter 

15 – Elisonete O. Clímaco Julião 

19 – Eloise Helena Vieira 

23 – Jorge Schulmeister Sobrinho 

29 – Edson Pedro da Veiga 

29 – Maria Regina I. Salmoria 

30 – Eduardo Victor B. Barroso 

 
 

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 

 

http://www.cabesp.com.br/beneficiario/Reembolso
http://www.cabesp.com.br/Home/Conteudo/Visualizar/194
http://www.cabesp.com.br/Home/Conteudo/Visualizar/194

