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                       A situação é tão indigna, que mesmo pessoas sem nenhuma  

                       dignidade já estão ficando indignadas. (Millôr Fernandes) 

     

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

No dia 18 de dezembro último o Tribunal Superior 

do Trabalho publicou o acórdão, decidido por 

unanimidade, em que não permitiu mais uma 

manobra protelatória intentada pelo Banco que 

pretendia, por meio de Embargos de Declaração 

em Ação Rescisória, anular a decisão judicial que 

assegurou o restabelecimento do pagamento das 

gratificações semestrais para mais de oito mil 

associados da AFABESP. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 
A AFABESP e seus advogados já iniciaram os 

procedimentos para a execução do acórdão de 2008 

do TST Tribunal Superior do Trabalho, que definiu 

o nosso direito de receber as gratificações as partir 

de 1996. São beneficiários os 8.412 associados da 

Afabesp relacionados na ação. 

Finalmente, entramos na última fase da ação 

ingressada em 1998: os cálculos e o pagamento a 

cada um.  

Mas não será assim tão fácil e rápido. O histórico 

da longa caminhada da ação indica que o banco 

continuará com procedimentos visando adiar os 

pagamentos pelo maior tempo possível. Para isso 

qualquer vírgula será motivo para discussão. Mas 

os nossos advogados são altamente qualificados e 

estão preparados. 

 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI 

Conforme divulgado pelo TRF - Tribunal Regional 

Federal – SP, houve incorreção no resultado 

divulgado em relação ao último julgamento. 

Agora, publicada a correção, o resultado do 

julgamento, faltando ainda o voto de um 

Desembargador Federal, está em 2 (dois) votos a 

favor do recurso interposto pela AFABESP e dois 

votos contra, existindo, portanto, boas chances do 

resultado ser favorável à AFABESP, o que estamos 

aguardamos com muita esperança 

 

 

BANESPREV - DÉBITO MENSALIDADES 

O BANESPREV comunicou a rescisão dos 

convênios que mantém com as Afabans, Afabesp e 

demais entidades associativas dos banespianos para 

débito das mensalidades nos holerites  

As entidades têm até 120 dias para encontrar outro 

meio para receber as suas mensalidades. Sem 

dúvidas um grande transtorno foi criado e poderá 

ter custos para as Afabans. 

O assunto está sendo negociado com o Santander 

pela Afabesp, Abesprev, Afubesp, Abas, Apabex, 

Mutuoprev e outras que se utilizam do prático 

convênio. 

Esperamos uma solução prática, sem custos e sem 

muitos inconvenientes para que os débitos sejam 

feitos nas respectivas contas correntes dos nossos 

associados. 

 

 

 

AFABESP – DÉBITO DAS MENSALIDADES 

Visando minimizar custos e não onerar 

excessivamente o vencimento de dezembro, 

quando além da parcela da mensalidade do mês é 

cobrada a relativa ao 13º salário, a Diretoria da 

Afabesp resolveu distribuir essa parcela do 13º 

salário cobrando 1/12 a mais, mensalmente. 

Assim, por exemplo, uma mensalidade hipotética 

de R$ 48,00 será acrescida mensalmente de R$ 

4,00 = R$ 52,00, eliminando a cobrança em 

duplicidade no mês de dezembro. 

Esperamos assim, reduzir custos operacionais e 

atender antiga reivindicação dos associados, que no 

mês de dezembro já tem o débito em duplicidade 

da Cabesp. 

(Afabesp – Diretoria) 

 

 

REAJUSTE DO PLANO PRÉ-75 

O reajuste dos participantes do Plano Pré-75, a 

partir de 01.01.2021 foi de 23,08%.  

O índice de reajuste deste Plano, conforme o seu 

regulamento, é o IGP-DI. 

Informativo Mensal 
 



  

MIGRAÇÃO - PLANO CD BANESPREV 

Aparentemente está tudo muito calmo e pouco se 

fala, mas o processo para aprovação do Plano CD 

está tramitando para aprovação na PREVIC. 

Do mesmo modo, caminha a programação para 

convencer os participantes dos planos de benefício 

definido a migrarem para o plano proposto. 

Em breve teremos notícias. 

 

 

 

BANESPREV – DIRETOR FINANCEIRO 

Tendo a PREVIC inabilitado os nossos candidatos 

eleitos, em primeiro e segundo lugar, para assumir 

o cargo de Diretor Financeiro do BANESPREV, o 

Conselho Deliberativo aprovou a indicação do Sr. 

Luiz Kitamura, de forma excepcional, a assumir o 

cargo. 

O Sr. Kitamura exerceu o mesmo cargo nas duas 

últimas gestões e saiu em abril de 2020 em razão 

do vencimento do mandato. Nesta situação 

excepcional, em que os dois eleitos foram 

impedidos, foi convidado e aceitou reassumir. 

A PREVIC aprovou a indicação e a posse ocorreu 

no dia 04/01/2021. O Sr. Kitamura permanecerá no 

cargo até que a alteração do estatuto que permitirá 

a contratação de Diretores diretamente no mercado 

seja aprovada pela PREVIC. Então as eleições 

deixarão de existir. 

 

 

 

BANESPREV – NOVA ALTERAÇÃO 

Lembrando que a alteração estatutária feita à força 

pelo Banesprev/Santander em 2018 ainda não foi 

registrada no Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos, que se recusa a fazer o registro e 

validar o documento porquanto a assembleia dos 

participantes não aprovou. 

Os recursos do Banesprev nas três instâncias foram 

indeferidos. O Cartório exige a apresentação da ata 

da assembleia dos participantes que aprovou a 

alteração. Acontece, porém, que a assembleia 

recusou a alteração por 6.650 votos contra e 2 

(dois) a favor. 

 

 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Só saia de casa se necessário. 

Use máscara e álcool em gel. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

FEVEREIRO 

03 – José Ronaldo de Morais 

03 – Nivaldo Rodrigues de Lima 

07 – Conceição A. Santos Daciuk 

12 – Nedete Rolim Lous 

12 – Nana de Noá Ramalho 

12 – Jussara Saba de Souza 

16 – Maria Inez Massucato Abreu 

20 – Wilson Daciuk 

 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


