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Um comUnicado controverso deixa mUitas pergUntas sem 
resposta, entre elas: a caixinha da morte não existe mais?

orientação da cnaB é procUrar o JUrídico da afUBesp 
para esclarecer o qUe pode ser feito em defesa dos 

direitos dos Banespianos 

Persistem
dúvidas sobre
banesmútuo/
mutuoPrev
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Para Marcelo Armellini, sentença comprova a tese Afubesp sobre reajuste pelo INPC

B o a  n o t í c i a

banespiano do Plano v ganha 
ação individual do inPC 

O
s aposentados e pensio-
nistas do Plano v têm um 
bom motivo para come-
morar. A Justiça condenou 
Santander a pagar ao ba-

nespiano Reynaldo Meirelles diferen-
ças de complementação referentes 
ao período em que o banco impôs 
irregularmente congelamento ao pes-
soal pré-75. A decisão dos magistra-
dos da 14ª Turma do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 2ª Região conside-
rou procedente o recurso que pede os 

vitória comprova tese do Jurídico da Afubesp 
sobre direito dos pré-75 de receber reajustes 
nas complementações durante período de 
congelamento imposto pelo Santander 

reajustes pelo iNPC (Ìndice Nacional 
de Preços ao Consumidor) às comple-
mentações do colega.

o banespiano ingressou com pro-
cesso individual, por meio do Jurídico 
da Afubesp, pois se associou à en-
tidade após o ajuizamento da ação 
coletiva de mesmo teor, ocorrido em 
2008, que está para ser julgada. “Es-
te resultado confirma a nossa tese 
de que os aposentados pré-75 que 
não aderiram ao Fundão têm direi-
to à correção de suas complementa-

ções pelo iNPC”, comenta o advoga-
do da entidade, Marcelo Armellini.

Sobre a decisão
Em sua sentença composta por 12 

páginas, o juiz Davi Furtado Meirel-
les demonstrou ter bastante conhe-
cimento dessa demanda judicial, que 
busca isonomia entre os banespianos.

“É procedente em parte a ação pa-
ra compelir as reclamadas a, manti-
das as condições mais vantajosas a 
que faz jus o reclamante, que não 
optou pelo novo plano proposto, 
equalizar seus proventos e demais 
vantagens àqueles concedidos aos 
aderentes, mediante aplicação dos 
índices de reajuste especificados na 
petição inicial, correspondentes ao 
iNPC-iBGE.”

A decisão aponta a responsabili-
dade do Santander no caso: “A re-
clamada era responsável pelo pa-
gamento da complementação na 
época da propositura da ação. É, por-
tanto, responsável pelas diferenças, 
enquanto elas se verificarem, sem 
limitação temporal”.

Mas a vitória de Reynaldo Meirel-
les não é única. Segundo o conse-
lheiro Deliberativo eleito do Banes-
prev e presidente da Afubesp, Pau-
lo Salvador, mês a mês o fundo de 
pensão vem aumentando o provi-
sionamento de recursos para paga-
mento de ações judiciais de mesmo 
teor, mostrando que a Justiça tem 
julgado a favor dos banespianos. 
Acompanhe notícias sobre o tema 
no site da Afubesp.
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P
assada a data limite, de 
28/7, estipulada pela Pre-
vic para adesão ao Mu-
tuoprev, diversas dúvidas 
continuam a martelar na 

cabeça dos associados da Banesmú-
tuo. A principal questão diz respeito 
ao funcionamento da “Caixinha da 
Morte”. Segundo comunicado publi-
cado no site da Abesprev, em 30/7, 
a Banesmútuo “continua e continu-
ará existindo até seu último asso-
ciado”. No entanto, curiosamente, 
consta debitado no holerite de agos-
to de segurados que não migraram 
de plano, a contribuição referente ao 
Mutuoprev, e não mais Banesmútuo, 
que deveria ser o correto. “A direção 
da Banesmútuo diz que a adesão é 
facultativa. E por que então mudar a 

c o n f u s ã o

Prazo de adesão ao novo plano de previdência 
se encerra em meio a um mar de incoerências

natureza jurídica da contribuição para 
previdência, se há ainda pessoas que 
não optaram?”, questiona o membro 
da CNAB oliver Simioni. “Contribui-
ção compulsória é uma tentativa de 
consumar o fato, induzindo os que 
não aderiram a abandonar seus di-
reitos”, completa.

A ausência de esclarecimentos so-
bre o tema, sem convocar Assem-
bleia de Prestação de Contas, de-
sencadeou uma ação declaratória 
na Justiça, ainda sem julgamento do 
mérito, movida por integrantes da 
CNAB, que são segurados. “Marcos 
Aurélio Pinto, da Abesprev, solicitou 
uma reunião com o presidente da 
Afubesp, Paulo Salvador, que acredi-
tamos seria para tratar sobre o tema, 
e no entanto, ele não compareceu”, 

lembra o integrante da CNAB, Sérgio 
zancopé. o Jurídico da Afubesp está 
estudando a situação a fim de tomar 
as medidas cabíveis para, em breve, 
a comissão divulgar um posiciona-
mento sobre o assunto.

 Contradições
A CNAB questiona ainda a resis-

tência dos diretores da Banesmú-
tuo em discutir coletivamente o 
valor do montante e a reserva ma-
temática de cada segurado, uma 
vez que o tempo de contribuição 
é diferente. “vamos continuar com 
ações na Justiça”, diz o coordena-
dor da CNAB, Herbert Moniz. “Que-
remos saber o valor correto que 
deve ser devolvido àqueles que 
não aderirem ao Mutuoprev.”

outra questão obscura diz respei-
to à opção adotada pelos advoga-
dos e auditores da Abesprev para 
regularizar a situação da Caixinha 
da Morte. Se as atividades da Ba-
nesmútuo apresentavam incorre-
ções por que não foi convocada 
assembleia para decidir como re-
solver a demanda junto à Susep 
(Superintendência de Seguros Pri-
vados), inclusive, contratar uma 
seguradora para a devida corre-
ção? Por tudo isso, os membros da 
CNAB consideram a convocação da 
Assembleia fundamental para es-
clarecimento dessas e outras ques-
tões. o site e jornal da Afubesp 
manterão os associados informados 
sobre os encaminhamentos futuros.

Audiência na Previc
No dia 25/7, o Mutuoprev foi te-

ma de uma audiência na Previc, 
ocorrida em virtude de um pedido 
de esclarecimentos sobre a aprova-
ção de funcionamento desse fundo 
de pensão protocolado pela Afu-
besp e CNAB, em março último. 
Na ocasião, dirigentes da autarquia 
disseram que seria feito um aden-
do para ser entregue à diretoria 
plena, que está para analisar o ca-
so a qualquer momento.

banesmútuo: o 
impasse continua
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Na Previc, CNAB falou sobre problemas na criação do Mutuoprev
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C
oerência e combatividade 
são marcas de José Naza-
reth Ragazzini, integrante 
da CNAB (Comissão Na-
cional dos Aposentados do 

Banespa) e diretor regional da Afu-
besp. Exatamente por ter essas ca-
racterísticas, o colega tem se desta-
cado no grupo formado por banes-
pianos na internet que debate as 
questões de interesse do segmento. 
Ele costuma enviar seus comentá-
rios e respostas às perguntas sem-
pre de forma didática e com clareza.     

o que acontece hoje no ciberes-
paço reflete o seu jeito de ser e de 
agir, que permeou toda sua trajetó-

P e r f i l

Coerência e 
combatividade 
Sempre presente na luta dos pré-75, José 
Nazareth Ragazzini tem se destacado 
nos debates ocorridos nos grupos de 
banespianos na internet 

ria profissional. Desde a época de 
seu ingresso no Banespa, em 1969, 
onde foi eleito do Corep e assessor 
da Direp, até sua aposentadoria em 
1996, como gerente de negócios 
na agência centro de Sorocaba, no 
interior de São Paulo. 

 Mesmo já estando fora do ban-
co, manteve-se fiel às suas convic-
ções e à categoria a qual pertencia 
participando da luta contra a priva-
tização do banco e defendendo os 
direitos dos funcionários da ativa e 
dos aposentados. Por este motivo, 
aceitou o convite feito no ano de 
2004 para fazer parte da CNAB e 
reforçar o movimento pelo resga-

te da Resolução 118/97 do Senado 
Federal, que diz respeito à reserva 
dos títulos públicos federais des-
tinados a pagar as complementa-
ções de aposentadorias e pensões 
dos colegas pré-75.

Sobre este tema, Ragazzini par-
ticipou, por exemplo, da audiência 
na Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE) do Senado Federal, re-
alizada em 13 de junho de 2006, 
decorrente de um requerimento 
de informações protocolado pelo 
senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e 
de inúmeras outras atividades or-
ganizadas pela comissão ao longo 
desses anos. 

Atualmente, ele tem dividido seu 
tempo entre as cidades de Soroca-
ba e Rio Claro, onde vive há pou-
co tempo. ”Embora seja novato em 
Rio Claro já mantenho bom relacio-
namento com os banespianos da-
qui. Acho importante ter este con-
tato com os colegas”, comenta Ra-
gazzini, que completa: “o pessoal 
de Sorocaba também pode contar 
comigo para as demandas, porque 
estou por lá sempre”.  

Colega fez parte da delegação que foi 
à Brasília para participar da audiência 
na CAE, em 2006

Ragazzini foi do Corep, da Direp e 
hoje é integrante da CNAB e diretor 
regional da Afubesp
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