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PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

COMISSÃO DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E 
ARBITRAGEM -CMCA

TERMO DE REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO n. 5/2018

Processo adm. n°: 44011.000966/2017-40

Partes: Associação dos Funcionários do grupo Santander Banespa, BANESPREV c 
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 14 dias do mês de março de 2018, às 1 lh3() minutos, na sala dc audiências 

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

situada no Escritório Regional de Fiscalização em São Paulo, localizado na Rua 24 de Maio, 

250, 12° andar -  Bairro República, São Paulo, presente o conciliador e Procurador Federal 

Daniel Pulino, foi aberta audiência de conciliação, sendo registrada a presença, pelos 

Participantes, do representante da ANAPAR/SP, Sr. Walter Antonio Alves Oliveira, das 

representantes da AFUBESP, Sra. Vera Lucia Marchioni e da Sra. Mareia Campos, dos 

representantes da AFABESP, Srs. Claudanir Reggiani e Dijalma A. de Carvalho, pelo 

Patrocinador, o Banco Santander, aqui representado pelo Vice-Presidente de Assuntos 

Jurídicos e Corporativos, Sr. Alessandro Tomao, OAB n° 187287, Dr. Marco Antonio 

Bevilaqua, OAB/SP n° 139333, da Gerente Jurídica da Consultoria de Previdência 

Complementar, Sra. Eunice Pereira Lima, e finalmente pela EFPC, BANESPREV-Fundo 

Banespa de Seguridade Social, aqui representado por seu Diretor Presidente, Sr. Jarbas 

Antônio de Biagi e da Conselheira Deliberativa que passará a presidir tal órgão a partir da 

próxima reunião deste mês, Sra. Maria Lucia Ettore do Vale.

O mediador/conciliador iniciou os trabalhos esclarecendo que a presente Reunião 

constitui na verdade prosseguimento daquela outra que foi realizada em 26/09/2017 e que já 

deveria ter ocorrido mas infelizmente não pode ser realizada anteriormente (fora adiada a 

marcação feita primeiro para os dias 19, 20, 21 e 22 de dezembro de 2017, assim como a
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rcdesignação marcada para 30/01/2018, tudo cf. e-mails anexados ao processo), e, nessas 

condições, não se fez necessário explicar novamente o funcionamento do presente 

procedimento conciliatório que corre perante esta CMCA.

E como na última reunião ficou acertado que as partes apresentariam dentro do prazo 

de 60 (sessenta) dias propostas, unilaterais ou conjuntas, visando encontrar uma solução para 

o conflito, e como tempestivamente foi apresentada proposta unilateral pelos representantes 

dos participantes (cf. cmail enviado em 27/11/2017, repassado no mesmo dia aos 

representantes do patrocinador e da EFPC), passou-se a sintetizar o conteúdo desta proposta 

para logo na sequência ser franqueada a palavra aos representantes das partes.

Referida proposta, segundo seus formuladores, os representantes dos participantes, 

parte de duas premissas (primeira, a de que o patrocinador não se considera devedor do Plano 

II e a segunda residindo na possibilidade prevista na Resolução CGPC n. 26/2008, segundo 

a qual o patrocinador pode equacionar déficits em maior quinhão do que o da sua proporção 

contributiva, desde que, como neste caso, não se trate de EFPC sujeita à disciplina da LC n. 

108/2001) e se constitui de duas partes mutuamente dependentes, a saber: (1a) o patrocinador 

assume todo o déficit já apurado e que se encontra em pleno equacionamento (exercícios de 

2011,2012 e 2016), bem como também assume integralmente o déficit que porventura viesse 

a ser apurado em 31/12/2017 (lembrando que a proposta era neste ponto condicional, porque 

apresentada em 27/11/2017); e (2a) encerramento das ações judicias coletivas já propostas 

pela AFUBESP e AFABESP que cobram do patrocinador a falta de aporte referente a 

compromissos especiais (Serviço Passado).

Aberta a palavra às partes, manifestaram-se inicialmente os representantes dos 

participantes, que confirmaram manterem-se atuais os termos da proposta acima descrita, 

tendo sido também explicitadas, pelo Sr. Claudanir Reggiani, as razões pelas quais seria 

vantajosa para todas as partes a sua aceitação.

Pelo patrocinador, manifestou-se na sequência o Sr. Alessandro Tomao que, após 

relembrar todas as várias razões que sustentam a posição que tem sido adotada pelo Banco
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Santander quanto à controvérsia dc fundo deste procedimento de mediação e conciliação (as 

quais permitimo-nos, com o consentimento das partes, não detalhar, porque já constantes 

dos vários elementos dos autos, sendo do conhecimento de todos), concluiu pela 

inviabilidade de aceitação da proposta formulada pelos participantes, que seria de mais a 

mais a mesma que já é objeto das ações judiciais em curso.

O representante dos participantes, Sr. Walter Antonio Alves Oliveira, pediu a palavra 

para fazer observar que a proposta apresentada, em verdade, não poderia ser vista como mera 

repetição do objeto discutido nas ações judiciais, já  que nestas demandas busca-se o 

reconhecimento de dívida do patrocinador a título de compromissos especiais enquadrados 

como serviço passado, o que seria a rigor diferente (até mesmo como parte do que restou 

acordado nos encaminhamentos finais da reunião anterior, em que as partes 

comprometeram-se a buscar alternativas ao enquadramento da controvérsia no âmbito da 

questão do serviço passado), não apenas conceitualmente mas também no que toca ao 

próprio valor final de uma e outra coisa, da situação que decorrería da assunção exclusiva 

pelo patrocinador dos déficits do exercício de 2017 de dos que já se acham em marcha de 

equacionamento, que constituem, como visto acima, a primeira das duas partes da proposta. 

Encareceu inclusive que, em suma, a dívida eventualmente reconhecida como serviço 

passado seria de maior monta do que a decorrente da assunção integral de déficit pelo 

patrocinador, que é o que ora está sendo proposto.

Mesmo compreendendo a distinção feita acima, o patrocinador reafirmou a 

impossibilidade de aceitação da proposta e, para que não deixasse também de formular 

alguma contraproposta dentro do espírito de busca de solução consensual para a 

controvérsia, propôs que (1) o Banco se disporia a aportar à vista a sua parte (vale dizer, 

exclusivamcnte a proporção contributiva que lhe cabe no Flano II, de 55,05%) de todos os 

déficits apurados até o momento atual, mas desde que (2) a isso se seguisse a 

liquidação/extinção (nos termos e com o sentido da previsão do art. 25 da LC n. 109/01) do 

Plano II, em vista da eliminação da exposição do patrocinador de todo e qualquer 

compromisso futuro para com o plano.
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Em seguida, manifestaram-se todos os representantes dos participantes pela 

impossibilidade de aceitação dessa contraproposta do patrocinador, não apenas porque o 

patrocinador estaria se limitando a reconhecer exclusivamente a sua parte nos déficits, mas 

também por entenderem, com grande ênfase, inadmissível ao interesse de seus representados 

a liquidação do plano, ainda que seguida de algum desenho que permitisse sua continuidade 

numa outra EFPC mas, eis o ponto, sem a figura de um patrocinador.

Configurado, assim, o impasse quanto a ambas as propostas apresentadas pelas 

partes, o mediador/conciliador perguntou se haveria alguma outra alternativa de se 

encaminhar ainda a discussão na busca de uma solução consensual, lembrando que, em 

outras oportunidades desta já longa discussão que se trava entre as partes nos últimos anos 

quanto à controvérsia de fundo deste procedimento, chegou-se a cogitar na eventual 

formatação de um outro plano de modalidade diversa (o Plano II é da modalidade BD, de 

benefício definido), que pudesse de alguma forma contribuir para os objetivos específicos 

deste procedimento instaurado perante a CMCA/PREVIC. O representante do patrocinador, 

Sr. Alessandro Tomao, disse que já houve de fato outras tentativas de se “trocar” o plano 

para outro de contribuição definida (CD), o que no entanto não contou jamais com a 

aquiescência dos representantes dos participantes. Para estes, por sua vez, foi dito que o que 

poderia ser estudada talvez é a eventual formatação de um plano de contribuição variável 

(CV), mas que isso no entanto não foi aceito pelo patrocinador, ao menos em linhas que 

pudessem ser aceitas dentro dos moldes que pudessem interessar os participantes que 

representam.

Persistindo o impasse, e tendo o mediador/conciliador aduzido que, apesar da 

inegável complexidade fática e jurídica que cerca o caso desde a formulação original do 

Plano II até os dias presentes quando ainda se tenta alguma forma de composição, e em que 

pese o reconhecimento de que muitos esforços foram feitos pelas partes em diversos 

momentos e linhas diferentes de atuação, fato é que este procedimento perante a CMCA foi 

aberto, especificamente, visando tentar ainda alguma solução de consenso entre as partes, o 

que impõe que ou avancemos para alguma outra proposta concreta ou então, reconhecendo-
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se que isto não mais seria possível, que fatalmente teria de se encaminhar ao Presidente da 

Comissão a sugestão de arquivamento do processo.

Neste ponto, o representante do patrocinador, sr. Alessandro Tomao pediu 

novamente a palavra para dizer que o Banco ainda está disposto a ouvir outras propostas, 

citando (ainda cm vista de algum espírito conciliatório que pudesse evitar o arquivamento) 

a possibilidade de, p. ex., se avançar, relativamente à contraproposta feita nesta reunião, para 

eventualmente vir a ser bancada pelo patrocinador, além da sua parte, ao menos alguma parte 

(que não foi especificada) do déficit que em princípio cabe legalmente aos participantes arcar 

(pela sua proporção contributiva do plano, que é de 44,95%), mas sempre condicionando 

isso à liquidação do plano, mesmo porque sustenta que somente poderia justificar tal 

liberalidade perante os acionistas do Banco em vista de alguma vantajosidade ou 

compensação futura ao patrocinador (que no caso, como já dito acima, decorrería da 

limitação da exposição futura do Banco a déficits que porventura a continuidade do plano 

pelos participantes, sem patrocinador, venha a apresentar). Destacou ao final que, no entanto, 

qualquer proposta que eventualmente avance nessa linha que se acaba de cogitar não poderia 

ficar aberta indefinidamente, c perguntado pelo conciliador sobre qual o limite temporal 

dessa proposição, esclareceu o Sr. Tomao que mesmo esse caminho, se eventualmente vier 

realmente a ser trilhado, só poderia ser considerado viável (entendendo-o como potencial 

proposta, pendente ainda de melhor formulação) pelo banco-patrocinador até no máximo o 

mês seguinte (portanto, abril de 2018). Por fim, a seu turno, o Sr. Walter Antonio Alves 

Oliveira, disse que os participantes mantem também a disposição de negociar uma solução, 

mas desde que isso não redunde na liquidação/extinção do Plano II, como proposto hoje 

nesta reunião e ora renovado, o que seria inaceitável ajuizo dos requerentes.

Assim, diante de mais este impasse, não tendo surgido mais nenhuma outra proposta 

alternativa, nem sendo viável sequer em princípio estender a submissão da controvérsia

também à arbitragem por esta CMCA na forma dos arts. 5o, § 3o e 6o, § 7o da IN PREVIC n. 

07/2010 (diante das ações judiciais coletivas da AFUBESP e AFABESP já em curso e da 

inexistência de ânimo para desistir delas, como se deduz da rejeição da proposta inicial e das
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resta a fazer senão, nos termos do art. 8o, § 5o, da citada IN n. 07/2010, sugerir ao Presidente 

desta CMCA o arquivamento do procedimento.

Sem mais a tratar, encerrou-se a Reunião.

A Ata decorrente desta Reunião será encaminhada por e-mail até amanhã, devendo 

ser lida e assinada por todos os presentes, e devolvida à CMCA como documento
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