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TERMO DE REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO n. 03/2017 

Processo adni. n°: 44011.000966/2017-40
Partes: Associação dos Funcionários do grupo Santander Banespa, BANESPREV e 
CABESP -  AFUBESP, Associação dos funcionários aposentados do Banco do Estado de 
São Paulo -  AFABESP, Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão - 
ANAPAR, Banco Santander e BANESPREV Fundo Banespa de Seguridade Social.

Aos 26 dias do mês de setembro de 2017, às 14h30 minutos, na sala de audiências 

designada para a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem - CMCA da PREVIC, 

situada no Edifício Venãncio 3000, Setor Comercial Norte, Quadra 6, Conjunto A, 12o andar, 

Asa Norte, Brasília-DF, presentes os conciliadores e Procuradores Federais Helena Leão 

Costa Tapety e Fabio Lucas de Albuquerque Lima, e o conciliador e servidor da PREVIC 

Rodrigo Costa Silva Jungstedt, foi aberta audiência de conciliação, sendo registrada a 

presença ao Escritório da PREVIC em São Paulo, do representante da ANAPAR/SP, Sr. 

Walter Antonio Alves Oliveira, das representantes da AFUBESP, Sr. Camilo Fernandes dos 

Santos e Sra. Vera Lucia Marchioni, dos representantes da AFABESP, Sr. Eros Antonio de 

Almeida e o Sr. Claudemir Reggiani, dos representantes do Banco Santander, Sr. Alessandro 

Tomao, OAB n° 187287, Dr. Marco Antonio Bevilaqua, OAB/SP n° 139333, do 

representante do BANESPREV-Fundo Banespa de Seguridade Social, aqui representado por 

seu Diretor Presidente, Sr. Jarbas Antônio de Biagi e do representante do Conselho 

Deliberativo do Banesprev, Sr. Antonio Melchiades Baldisera, todos participando por meio 

de videoconferência.

Os mediadores iniciaram uma breve apresentação sobre a CMCA e explicando que o 

procedimento conciliatório havia sido instaurado a partir de um requerimento apresentado 

pela AFUBESP e pela AFABESP, onde foi narrada audiência pública ocorrida no Senado 

Federal, no dia 17/11/2016, conduzida pelo Senador Paulo Renato Paim, Presidente da 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

Também no relato foi dito que um dos encaminhamentos da audiência pública foi 

o envio da discussão à CMCA/PREVIC nara aue. se nossível. fosse intermediada uma 

conciliação entre as partes.
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Sobre a questão em discussão, os conciliadores registraram que, em 08/11/2011, 

por meio do processo n° 44011.000372/201 1-43, foi apresentada denúncia à PREVIC pela 

AFUBESP, ANAPAR, SINDICATOS, PARTICIPANTES e OUTROS, relatando suposta 

falta de aporte referente as Reservas Especiais (Serviço Passado), do Plano II, do Banesprev. 

Decorrente dessa ausência de aporte, foram ocasionados défícits sucessivos, resultando na 

imposição de contribuição extraordinária aos participantes, assistidos e patrocinador.

O Plano II, criado em 1994, decorreu de um processo de migração dos empregados 

e ex-empregados do Plano I e contratados a partir de 23/05/1975.

No Plano I seu custeio era integralmente suportado pelo patrocinador (BANESPA 

sucedido pelo SANTANDER), inclusive referente às contribuições extraordinárias relativas 

ao serviço passado de 1975-1986. Já no Plano II foi prevista uma forma diferente de custeio, 

sendo 44,95% das reservas suportadas pelos participantes e 55,05% pelo patrocinador.

Voltando à denúncia apresentada, esta foi indeferida por decisão da Diretoria de 

Fiscalização (Parecer n° 01/2011/DIFIS/PREVIC) que entendeu preliminarmente pela 

prescrição da ação punitiva e no mérito pela improcedência do pedido.

Dessa decisão, os participantes interpuseram recurso. No entanto, a própria 

DIFIS propôs intermediar uma possível negociação entre o Patrocinador e os Participantes.

Foram então agendadas reuniões de conciliação e apresentadas algumas 

sugestões, a saber:

Por parte dos Participantes

a) o ajuste de premissas atuariais adotando: tábua de mortalidade AT 2000 por 

sexo, taxa de juros atuariais de 5% (cinco por cento) ao ano e concessão do benefício no 

momento da implementação dos requisitos mínimos legais;

b) o saldamento às expensas exclusivamente da Patrocinadora, garantindo os 

benefícios dos já assistidos conforme regulamentação do Plano II;

c) a possibilidade de se testar um modelo de plano CV (contribuição variável) 

para os participantes ainda em atividade, onde se garantiría a proporcionalidade do benefício 

entre seu tempo de contribuição ao INSS e a data do saldamento (considerando-se para a 

integralidade o tempo de 30 anos para homens e 25 para as mulheres, conforme previsto em

>
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regulamento) e o restante se daria através de contribuições dos participantes e da 

Patrocinadora; e,

Por parte da Patrocinadora:

d) a alteração do atual plano BD em um plano CD (contribuição definida) puro, 

que envolvesse os participantes Ativos, Assistidos e Pensionistas.

Diante do resultado infrutífero das negociações, o recurso foi julgado improvido 

pela Diretoria Colegiada da PREVIC (Parecer n° 35/2012/CGDC/DICOL/PREV1C), em 

01/11/2012, pelos mesmos fundamentos utilizados no Parecer n° 01/2011/DIFIS/PREVIC.

Posteriormente, ao final do ano de 2016, a questão foi levada ao Senado, onde 

foi realizada a audiência pública mencionada.

Pois bem, diante dos fatos narrados fez-se necessário o agendamento da 

presente reunião para o início das tratativas além de uma melhor definição sobre o 

objeto controvertido.

Aberta a palavra aos requerentes, foi confirmado o relato histórico apresentado 

pelos conciliadores e informada a judicialização da questão perante a 15a Vara Cível/Foro 

Central Cível de São Paulo/SP (processo n° 1017179-67.2013.8.26.0100), que aguarda 

julgamento.

Pelos representantes do SANTANDER foi dito que o Banco não reconhecia o 

serviço passado, mas se comprometia a negociar caso fossem apresentadas propostas que 

não discutissem mais a ausência de aporte do serviço passado, mas sim alternativas para 

solucionar a questão do déficit do Plano.

Pelos representantes do BANESPREV foi explicado o histórico do fundo, bem 

como explicitadas as condições em que ocorreram a migração (requisitos de elegibilidade 

mais favoráveis, ausência de teto e forma diferente de custeio, sendo 44,95% das reservas 

suportadas pelos participantes e 55,05% pelo patrocinador), o que atraiu 90% de adesão dos 

participantes. Também foi dito que o déficit atual está em torno de 1 bilhão.

Os representantes da AFUBESP e da AFABESP reiteraram por várias vezes que 

sempre estiveram e continuam dispostos a negociações com o Banco Santander visando o 

equilíbrio do plano e sua perenidade. Destacaram ainda, que o plano II é muito bom e
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termos de benefícios e governança, porém houve um problema estrutural em sua criação que, 

segundo os representantes, foi a falta de aporte do Serviço Passado, onde muitos 

participantes se aposentaram sem constituir as devidas reservas matemáticas, apontado em 

vários documentos da denúncia enviada a Previc, no ano de 2011, inclusive com 

questionamentos sobre as Reservas Especiais, por parte dos atuários da SPC, na criação do 

plano I e que não foram observadas na transferência dos Ativos financeiros para o plano II.

Os representantes da AFUBESP e da AFABESP também alegaram o 

reconhecimento, por parte da patrocinadora, quando o presidente do Banco, na época da 

privatização do Banespa reconheceu a dívida perante audiência pública na Assembléia 

Legislativa de São Paulo, Voto no Conselho Fiscal de membro indicado pela patrocinadora 

reconhecendo a dívida, dentre outros documentos que fazem parte da denúncia citada.

Após intenso debate, os conciliadores sugeriram a possiblidade de serem 

apresentadas alternativas, deixando-se de lado a discussão do serviço passado, mas com a 

intenção de se resolver o déficit crescente. Nesse momento foi sugerida pelos conciliadores 

a possibilidade de processo de migração do Plano II para eventual plano de modalidade CD 

a ser criado, e, dada a situação deficitária do Plano 11 e a expectativa de novos défícits, se 

poderia ser estudado junto à patrocinadora o oferecimento de incentivos à migração.

Nada obstante as partes não terem apresentado nenhuma proposta concreta, 

todos os representantes concordaram com a importância da perenidade do Plano II e 

demonstraram interesse na busca de alternativas para a reestruturação do plano.

Por fim, foram acordados os seguintes encaminhamentos:

1) Todos os envolvidos (patrocinador, EFPC e Associações) se 

comprometeram a apresentar uma proposta de solução para o conflito, 

proposta que poderá ser construída em conjunto ou separadamente, e 

deverá ser encaminhada à CMCA/PREVIC em até 60 dias (dia 27/11/2017);

2) Tendo em vista o impasse que existe em torno da questão denominada 

"serviço passado", na proposta a ser apresentada as partes deverão pensar em 

ALTERNATIVAS.

3) A CMCA, após o recebimento das manifestações, poderá compartiljfó-las, 

ou agendará nova reunião de conciliação.
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4) Não havendo a apresentação de nenhuma proposta, passado o prazo 

acordado, o processo será arquivado.

Todos saíram da reunião cientes da necessidade de se envidar esforços para o 

alcance do objetivo de se resolver o conflito, a partir de uma solução construída por todos e 

refreando os danos financeiros já causados a todos os lados.

Em que pese o posicionamento da CMCA/PREVIC que não discutirá a falta de 

aporte relativo ao Serviço Passado, os representantes eleitos deixaram claro que não abrirão 

mão da demanda judicial sobre este assunto, pendente de julgamento.

Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião.

A presente ata será encaminhada por e-mail, deverá ser lida e assinada, e devolvida 

à CMCA como documento digitalizado.

ílena Costa Leão Tapety 
Iradora Federal e Conciliadora

Aiès^áp^/o Tomão 
Representante do SANTANDER

Walter Antonio Alves de Oliveira 
Representante do ANAPAR/SP

JarbXs Antônio de Biagi 
Representante do BANESPREV

Fabiotucas de VMbuquerqi, 
Procurador Federal e Conciliador

Rodrigo Costa Sil) 
Conciliador

Jungstedt
xpert

r  Apfônio Melchiades Baldisera 
^ /^ b p re s e n ta n te  do BANESPREV

5



PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NAOQNAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

COM ISSÃO B E  M EDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E

Camilo Fernandes dos Santos Vera Lucia Marchioni
Representante da AFUBESP Representante da AFUBESP

4 1
Eros Àntonic/de Almeida

Representante da AFABESP
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