
 
  

Número 224 – Ano 21     

Dezembro -2020 
            Que poderia fazer um menino tão pequeno, tão pobre e tão humilde? 

            Numa manjedoura!         

             Todo dia encontramos a resposta: Preencher os corações dos homens de paz.      

     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

GENEROSIDADE  

A Afaban de Curitiba e Região, em nome dos seus 

associados, e numa costumeira demonstração do 

espírito generoso da família banespiana, fez as 

seguintes doações: 

❖ R$ 700,00 para a APABEX – Associação 

de Pais de Excepcionais Banespianos, 

fundada há 33 anos por abnegados colegas 

do Banespa com dedicação à pessoa com 

deficiência intelectual adulta e idosa. 

❖ R$ 800,00 para a Associação Voluntários 

das Acássias Anjo Azul, que atende 

crianças carentes da periferia de Curitiba e 

moradores de rua. 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

Este Informativo Mensal está sendo enviado via 

correio aos associados que não possuem e-mail ou 

WhatsApp. Caso você possua pedimos que nos 

avise, assim evitaremos custos e trabalho de 

postagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI – INFORMAÇÕES SOBRE 

O JULGAMENTO OCORRIDO HOJE, DIA 

11-12-2020, NO TRIBUNAL REGIONAL  

 

 

 

 
AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

No julgamento realizado no dia 15-12-2020, no 

Tribunal Superior do Trabalho,  foram rejeitados, 

por unanimidade, os Embargos de Declaração 

opostos pelo Banco Santander, em face de acórdão 

que havia negado provimento a uma Ação 

Rescisória, também proposta pelo Banco 

Santander, por meio da qual, desprovido de 

qualquer fundamento, buscava o Banco anular 

decisão que havia sido favorável aos nossos 

pedidos e condenado o Santander a restabelecer as 

gratificações que haviam sido ilegalmente 

suprimidas. 

Vamos agora aguardar a publicação do acórdão 

respectivo, para divulgarmos os detalhes do que 

ficou decidido. 

 

NOVA ASSOCIADA – Bem vinda 

Leoni Marlene Kavales. 

 

Informativo Mensal 
 

Que a felicidade não dependa, nem do tempo, nem da paisagem,  
nem do dinheiro, nem das pessoas. 

Que ela possa vir mansamente de cada um para todos, 
da música, do amor, do perdão do espírito de Natal,  

e renasça em todas as manhãs. 
 

Feliz Natal e o melhor de todos os anos: 2021. 
É o que lhe deseja a Diretoria da 

 
 

Afaban de Curitiba e Região 
 



AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Embargos de Declaração destinam-se a solicitar 

aos juízes que esclareçam pontos porventura 

obscuros, omissos ou contraditórios de uma 

decisão judicial. O Santander tem usado dessa 

medida com frequência e em clara manobra 

protelatória.  

A AFABESP, por seus advogados, resolveu não 

esperar a intimação nem o prazo final para 

manifestar-se e protocolou no dia seguinte a 

impugnação aos embargos de declaração feitos 

pelo Santander. 

Ao mesmo tempo que faziam isso, nossos 

advogados solicitaram aos Ministros do TST 

celeridade no julgamento, que já dura 22 anos, isto 

é, desde 1998 quando foi ajuizada a ação. 

Como resultado dessas providências os Embargos 

do Santander foram julgados em tempo recorde de 

duas semanas. 

 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI 

A ação impetrada pela AFABESP pleiteando a 

correção das nossas complementações pelo IGP-DI 

no período em que houve o congelamento, teve 

novo episódio no 11.12.2020.  

Os Desembargadores do TRF3 - SP aceitaram 

parcialmente a apelação da AFABESP e negaram 

os recursos do Banco Santander, do Banesprev e da 

União julgando prejudicada uma parte dos pedidos 

dos envolvidos. Ao final um dos Desembargadores 

pediu vista do processo e o julgamento suspenso. 

O retorno do julgamento poderá ocorrer a partir de 

21/01/2021. 

A AFABESP lembra que qualquer que seja o 

resultado do julgamento, caberão, ainda, em tese, 

pedidos de esclarecimentos (Embargos), de ambas 

as partes, para o próprio TRF-3, bem como 

Recurso Especial para o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ, e ainda, Recurso Extraordinário para 

o Supremo Tribunal Federal – STF. 

Vamos aguardar com confiança. 

 

 

 

OS PERIGOS DO PLANO CD 

As nossas entidades representativas AFABESP 

AFUBESP, ABESPREV realizaram, no dia 

17/12/2020, mais uma Live através dos canais do 

You Tube e Facebook na internet, discorrendo 

longamente e esclarecendo dúvidas sobre os 

perigos da migração ao Plano CD que está sendo 

ofertado pelo Santander/Banesprev. 

Assunto do máximo interesse de todos. 

 

SE NÃO VIU, VEJA 

A gravação da apresentação feita pelas entidades 

encontra-se disponível no seguinte endereço na 

internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=bQaeyUg9N

8s&t=1385s 

Recomendamos acessar o arquivo e pensar sobre o 

assunto pois, em breve, todos serão chamados a 

decidirem quanto à migração ou não. 

 

 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Só saia de casa se necessário. 

Use máscara e álcool em gel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenha atualizado seu endereço, telefone e 

e-mail junto a Afaban, Afabesp, Banesprev e 

Cabesp. 

 

 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Só saia de casa se necessário. 

Use máscara e álcool em gel. 

 

 

 

 

JANEIRO 2021 

06 – Guido de Pauli 

07 – Sérgio de Oliveira Barbosa 

10 – Luiz Shiger Katsunugi 

11 – Nilton Leyser 

12 – Anibal Malho 

12 – Antonio de Moura Borba 

14 – Arthur Carlos Froelich 

15 – Júlio Recco 

15 – Adalberto Amaro dos Santos 

18 – Paulo Roberto Biglia 

20 – Ildefonso Debur 

20 – Maria Helena Pareja Wolf 

20 – Claudanir Reggiani 

28 – Therezinha Soares 

28 – Waldir Cordeiro Trindade 

28 – Celso de Mattos II 

 

  

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 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQaeyUg9N8s&t=1385s
https://www.youtube.com/watch?v=bQaeyUg9N8s&t=1385s

