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MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
RÉU: BANCO SANTANDER BRASIL S/A 

 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, vem, respeitosamente, 

dizer que possui interesse em intervir no presente processo como 
fiscal da lei (custus legis), dada a natureza coletiva da ação, 
requerendo sua intimação pessoal e nos autos, na forma da lei, 
sobre todos os atos processuais, e se manifestar nos seguintes 
termos:  
 

Trata se de Ação Civil Coletiva, com pedido de liminar em 
face do BANCO SANTANDER BRASIL S/A, cujo Autor  o SINDICATO DOS 
EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO  requer: 

 
“a  Seja concedida medida liminar anulando a proposta 

apresentada pelo banco e determinado que o Réu se abstenha de 
formular outras propostas unilaterais para a reestruturação do 
Banesprev, sem considerar a conclusão do Grupo Técnico de 
Trabalho instituído pelo Termo de Compromisso Banesprev;  

b  seja no mérito confirmada a antecipação de tutela 
postulada na letra a, determinando que o réu retire a proposta 
apresentada e se abstenha de formular outras unilaterais para a 
reestruturação do Banesprev, sem considerar a conclusão do Grupo 
Técnico de Trabalho instituído pelo Termo de Compromisso 
Banesprev;  

c  seja arbitrada multa de R$ 10.000,00, caso sejam 
descumpridas as obrigações postuladas na presente ação; 

d – Seja a ré condenada a pagar honorários advocatícios na 
base de 15% (quinze por cento) sobre a causa, em favor do 
Sindicato, na forma do inciso III da Súmula 219 do C. TST – 
conforme exposto na fundamentação supra.” 

 
Alega o Sindicato Autor que os trabalhadores do réu 

integram como participantes ou assistidos o Banesprev – Fundo 
Banespa de Seguridade Social, cuja fundamental importância é 
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garantir a qualidade de vida após a aposentadoria. Explica que a 
existência, a continuidade e a permanência do Banesprev são 
essenciais para os trabalhadores, razão pela qual as demandas 
relativas à referida entidade são objetos de negociação 
coletiva. Informa que as partes celebraram, em 14 de setembro de 
2018, Termo de Compromisso BANESPREV, biênio 2018/2020, com as 
seguintes obrigações:  

 
“.... 1. As partes se comprometem com a manutenção do 

BANESPREV além do termo limite assegurado no edital de 
privatização, e por prazo indeterminado, dotando a de 
organização técnica, financeira e administrativa capaz de 
assegurar a prestação de serviços que lhe é própria.  

2. Para a reestruturação da BANESPREV na conformidade do 
compromisso aqui assumido fica instituído um Grupo Técnico de 
Trabalho, de natureza consultiva e de composição paritária, que 
deverá ser instalado em até 120 (cento e vinte) dias e 
apresentar a conclusão de seus trabalhos em até 90 (noventa) 
dias após a instalação do Grupo de Trabalho.  

3. O Grupo de Trabalho será composto de 10 (dez) membros 
indicados pelas partes, incluídos 2(dois) representantes do 
Banesprev...”.  

 
Explana que o réu, desrespeitando o pactuado, em 05 de 

março de 2020, enviou ao Banesprev correspondência comunicando 
sua decisão de criar, no âmbito do Fundo de Pensão, um Plano 
estruturado na modalidade Contribuição Definida (CD), destinado 
aos participantes e assistidos dos Planos Banesprev I, II, V, 
Pré 75, DAB, CACIBAN, DCA e Sanprev I. Diz que o réu encaminhou 
também as premissas básicas pretendidas para a formulação do 
novo plano, bem como as regras para a migração dos 
participantes/assistidos dos planos Banesprev I, II, V, Pré 75, 
DAB, CACIBAN, DCA e Sanprev I para o novo Plano a ser criado. 
Assevera que o encaminhamento de proposta pelo réu ao Banesprev, 
comunicando a decisão de modificar o Plano, sem instituir o 
Grupo de Trabalho constitui afronta direta ao item 2 do Termo de 
Compromisso pactuado. Acrescenta que os trabalhadores, maiores 
beneficiários e interessados na manutenção do Plano, não foram 
convocados para o debate que ocorreu em 11.03.2020 às 11 horas, 
tendo a Presidente do Conselho Deliberativo convocado apenas os 
membros deste Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva por 
meio de mensagem, enviada como Vice Presidente de Estratégia e 
Finanças do Santander, em 05.03.2020. Defende que, além de os 
trabalhadores não terem sido convocados, houve confusão entre os 
papéis de Presidente do Conselho Deliberativo do Banesprev, que 
deve atuar na defesa dos interesses do Fundo, e de Vice
Presidente de Estratégia e Finanças do Santander, cargo 
pertencente ao banco patrocinador. Explica que, em 21.03.2020, a 
Diretora Vice Presidente Executiva de Recursos Humanos do réu, 
Vanessa Lobato, enviou correspondência ao Sindicato e 
associações, informando que o réu havia solicitado ao Banesprev 
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a imediata suspensão do processo de criação do novo plano CD, 
esclarecendo que tal decisão teve como razão a necessidade de 
amplo diálogo entre os atores – participantes, assistidos, 
sindicato e associações, e o ente regulador. Sublinha que, 
embora, naquele momento, parecia que o Banco havia resolvido 
atender ao disposto no Termo de Compromisso, em meados de maio 
de 2020, no ápice da crise de saúde, o Réu convocou uma reunião, 
a ser realizada em 26 de maio de 2020, com mesmo objeto, qual 
seja, a criação do plano CD – Contribuição Definida, a ser 
oferecido para migração dos participantes ativos e assistidos de 
vários planos da modalidade BD – Benefício Definido, 
administrados pelo Banesprev. Afirma que, além da falta de 
cumprimento do Termo de Compromisso, visto que a proposta não 
foi debatida pelo grupo de trabalho, conforme exigido no item 2, 
o momento da pandemia impedia qualquer debate qualificado sobre 
a criação de outro plano, na modalidade CD, para o propósito a 
que se destina; e, ainda, que a postura do réu viola o estatuto 
do idoso, visto que os beneficiários do fundo de pensão possuem 
idade avançada e integram o grupo de risco. Acresce que os 
planos Banesprev II, V, Pré 75, DAB, CACIBAN, DCA e Sanprev I 
são formatados na modalidade Benefício Definido, sendo que o 
custeio dos planos II, DAB, CACIBAN e Sanprev I é repartido 
entre o réu, na qualidade de patrocinador, e os trabalhadores, 
como participantes/assistidos, e que, para os planos I, V, Pré
75 e DCA, o custeio é de exclusiva responsabilidade do 
patrocinador. Reitera que os estudos e as avaliações técnicas 
não foram realizados e o grupo de trabalho não foi instalado, 
mas que, em 26.06.2020, foi constatado que o Plano de 
Contribuição Definida Banesprev havia sido aprovado pelo 
Conselho Deliberativo do Banesprev, conforme publicação feita na 
página do Banesprev.  
 

 O pedido de liminar foi parcialmente deferido pelo Juízo 
na decisão Id 8229195, determinando se ao Réu que se abstivesse 
de dar prosseguimento à proposta apresentada unilateralmente 
para reestruturação do Banesprev, bem como se abstenha de 
formular outras propostas unilaterais para a reestruturação do 
Banesprev, sem considerar a conclusão do Grupo Técnico de 
Trabalho instituído pelo Termo de Compromisso Banesprev, sob 
pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) à 
ré, por cada beneficiário da Banesprev.  

 
Intimado sobre a liminar e para apresentar contestação, o 

Réu apresentou petição com pedido de reconsideração da tutela de 
urgência parcialmente deferida, requerendo:  

1) o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça 
Trabalhista ou, sucessivamente, que o Juízo reconhecesse:  

2) a prevenção do Juízo da 90ª Vara do Trabalho de São 
Paulo firmada em razão de primeiro ter despachado a ação civil 
pública nº 1000287 87 2020.5.02.0090, com idêntico teor à 
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presente, mas ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários de São Paulo, ou, sucessivamente, que  
a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 75ª Vara do 
Trabalho do Rio de Janeiro ficasse restrita apenas aos 
substituídos que tenham domicílio na base territorial do 
Município do Rio de Janeiro, vedando apenas a estes a eventual 
possibilidade de migração ou adesão ao novo plano de benefícios 
cuja criação o réu pretende;  

3) o reconhecimento da ilegitimidade ad causam do Sindicato 
Autor ante a natureza individual heterogênea do direito 
discutido, a ausência de autorização para o ajuizamento da ação 
e a impossibilidade material de terceiro manifestar vontade de 
caráter personalíssimo e voluntário e; 

4) a reconsideração da decisão liminar proferida para 
reconhecer que a proposta de criação, pelo patrocinador, de um 
novo plano de benefícios na modalidade de contribuição definida, 
de adesão/migração voluntária e facultativa, não importa em 
“reestruturação” da entidade de previdência complementar, razão 
pela qual não se mostra necessária a criação de Grupo de 
Trabalho a que se refere o Termo de Compromisso BANESPREV – 
Biênio 2018/2020.  
 

O Juízo concedeu prazo para o Sindicato Autor falar sobre a 
manifestação do Réu, bem como intimou o MPT para falar nos 
autos.  

 
É o resumo do processo até o presente momento.  
 
O Parquet, na atual fase, em que a defesa do Réu não foi 

apresentada e nem a instrução processual foi encerrada, se 
limitará a se manifestar sobre as preliminares arguidas pelo 
acionado e sobre a tutela de urgência requerida pelo Sindicato 
Autor, requerendo, desde já, prazo oportuno para complementação 
de seu parecer.  
 
DAS PRELIMINARES ARGÜIDAS PELO RÉU: 
 
DA PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 90ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO: 
 
 O Réu alega a prevenção do Juízo da 90ª Vara do Trabalho de 
São Paulo, dizendo que, em 10 de março de 2020, o Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo propôs, em 
face do banco, a ação civil pública nº 1000287 87
2020.5.02.0090, com causa de pedir e pedidos idênticos aos 
articulados na presente demanda. Informa que o referido juízo 
indeferiu a tutela de urgência postulada, consignando 
expressamente que a proposta de criação de um novo plano de 
benefícios na modalidade de contribuição definida não 
configuraria descumprimento do Termo de Compromisso – Biênio 
2018/2020, e que, após tal decisão, o sindicato autor desistiu 
da ação, desistência esta que foi homologada judicialmente em 
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decisão transitada em julgado. Sucessivamente, o Réu requer que, 
caso não acolhida a prevenção, seja ao menos restrita a eficácia 
da decisão proferida pelo Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio 
de Janeiro aos substituídos que tenham domicílio na base 
territorial do Município do Rio de Janeiro, vedando apenas a 
estes a eventual possibilidade de migração ou adesão ao novo 
plano de benefícios cuja criação o réu pretende. 
 
 Opina se pela rejeição da preliminar.  
 
 O fato de a ação civil pública nº 1000287 87 2020.5.02.0090 
ter sido proposta por sindicato diverso (de São Paulo) e de já 
ter sido extinta sem resolução do mérito, somado ao fato de ter 
o Sindicato Autor da presente demanda base territorial e, por 
isso, representação restrita ao Rio de Janeiro, impede o 
reconhecimento da prevenção pretendida pelo Réu. 
 
 Por outro lado, o requerimento sucessivo de restrição da 
eficácia da decisão aqui proferida aos substituídos que tenham 
domicílio na base territorial do Município do Rio de Janeiro, 
vedando apenas a estes a eventual possibilidade de migração ou 
adesão ao novo plano de benefícios cuja criação o réu pretende, 
também não faz sentido, na medida em que, como será defendido 
mais adiante, no tópico sobre a legitimidade ativa ad causam do 
Sindicato Autor, os interesses e direitos tutelados na presente 
demanda são coletivos em sentido estrito e não individuais 
homogêneos, razão pela qual eventual procedência dos pedidos 
atingirá a todos os trabalhadores do Réu, indistintamente.  
 
DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO: 
 
 O Réu, após dizer que a presente demanda versa sobre a 
definição da legalidade de proposta de criação de novo plano de 
benefícios de adesão/migração facultativa e voluntária por parte 
dos participantes/assistidos, defende a incompetência material 
da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, alegando 
que esta não versa sobre “controvérsias decorrentes da relação 
de trabalho” e porque o artigo 202 da Constituição Federal 
estabelece, em seu caput e parágrafo 2ª, que “o regime de 
previdência privada, de caráter complementar e organizado de 
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, 
será facultativo, baseado na constituição de reservas que 
garantam o benefício contratado, e regulado por lei 
complementar” e que “as contribuições do empregador, os 
benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, 
regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência 
privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, 
assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a 
remuneração dos participantes, nos termos da lei.”  
 
 Sem razão.  
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O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 586.453 e proferiu 

decisão vinculante, nos seguintes termos: “Recurso 
extraordinário  Direito Previdenciário e Processual Civil  
Repercussão geral reconhecida  Competência para o processamento 
de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o 

fito de obter complementação de aposentadoria  Afirmação da 
autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do 
Trabalho  Litígio de natureza eminentemente constitucional, 
cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e 
racionalidade ao sistema  Recurso provido para afirmar a 
competência da Justiça comum para o processamento da demanda  
Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça 
Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos 
dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, 
até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A 
competência para o processamento de ações ajuizadas contra 

entidades privadas de previdência complementar é da Justiça 

comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao 

Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da 
Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de 
matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. 
Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante 
de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se 
adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela 
que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao 
sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual 
se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para 
o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas 

de previdência buscando se o complemento de aposentadoria. 4. 
Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência 
da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o 
trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas 
da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a 
data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do 
julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, 
ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da 
prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes 
à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem 
a aposentados que tenham obtido a complementação de 
aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha 
havido o respectivo custeio.” (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 06/06/2013 
 ATA Nº 83/2013. DJE nº 106, divulgado em 05/06/2013). 
(Destaques alterados do original). 
 
 A referida decisão, contudo, não se aplica ao caso em tela, 
eis que, através da  presente ação, o Sindicato Autor não 
litiga em face do BANESPREV por benefícios do regime de 
previdência complementar e nem questiona as regras aplicáveis a 
tais benefícios, mas, sim, em face do Réu, empregador, em busca 
do cumprimento de Termo de Compromisso, de natureza coletiva, 
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por ele celebrado após negociação coletiva com diversas 
entidades sindicais representativas dos trabalhadores, entre 
elas o Sindicato demandante, através do qual o Réu, enquanto 
empregador, teria assumido a obrigação de se manter como 
patrocinador do BANESPREV e criar um Grupo Técnico de Trabalho, 
a ser composto de forma paritária também por representantes dos 
trabalhadores, indicados pelas entidades sindicais, para 
discutir a restruturação de tal entidade de previdência 
complementar, o que, segundo o Sindicato Autor, lhe impediria de 
encaminhar propostas de criação de novo plano de benefícios no 
âmbito da BANESPREV sem antes criar o referido Grupo Técnico de 
Trabalho e discuti las com os representantes dos seus 
empregados.  

 
A hipótese, pois, pode ser enquadrada no inciso III e/ou no 

inciso IX do artigo 114 da Constituição Federal de 1988, que 
atribuem à Justiça do Trabalho a competência para processar e 
julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, 
entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e 
empregadores” e “outras controvérsias decorrentes da relação de 
trabalho, na forma da lei.”  

 
Opina se pela rejeição da preliminar.  
 

 
DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO AUTOR:  
 
 O Réu argui a ilegitimidade ad causam do Sindicato Autor, 
defendendo a natureza individual heterogênea do direito 
discutido, a ausência de autorização dos substituídos para o 
ajuizamento da ação e a impossibilidade material de terceiro 
manifestar vontade de caráter personalíssimo e voluntário, 
consistente na adesão ou não ao novo plano de benefício criado.  
 
 Sem razão.  

O artigo 8º, inciso III, da Constituição da República 
estabelece que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas. 

Os direitos coletivos foram conceituados pelo artigo 81 do 
Código de Defesa do Consumidor, in verbis:  

"Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se 
tratar de: 
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 I  interesses ou direitos difusos, assim entendidos, 
para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato; 

II  interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, 

para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 

indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 

pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 

relação jurídica base; 

III  interesses ou direitos individuais homogêneos, assim 
entendidos os decorrentes de origem comum." 

 
 Através da presente ação civil pública, o Sindicato Autor 
busca a anulação da proposta de criação de novo plano de 
benefícios e a imposição ao Réu da obrigação de se abster de 
formular outras propostas unilaterais para a reestruturação do 
Banesprev, sem considerar a conclusão do Grupo Técnico de 
Trabalho instituído pelo Termo de Compromisso Banesprev.   
 
 Tais pretensões tutelam, inquestionavelmente, interesses ou 
direitos coletivos stricto sensu, previstos no inciso II, do 
dispositivo legal mencionado, já que pertencem de forma 
indivisível ao grupo, categoria ou classe de empregados do Réu 
que figuram como participantes e assistidos da BANESPREV e estão 
ligados ao acionado por uma relação jurídica base (de emprego). 
Registre se que a nota da indivisibilidade reside no fato de que 
o bem jurídico objeto de proteção pelo Sindicato Autor é o 
respeito à forma negociada coletivamente para a discussão de 
possível restruturação da entidade de previdência complementar, 
(que, segundo ele, deve ser precedida da instituição de grupo de 
trabalho de composição paritária, com a participação de 
representantes dos trabalhadores) e de que eventual procedência 
dos pedidos atingirá a todos indistintamente, de uma forma 
uniforme.  
 
 Não estamos, portanto, diante de direitos individuais 
homogêneos, razão pela qual não faz qualquer sentido o 
questionamento do Réu acerca da falta de homogeneidade dos 
referidos direitos. De todo modo, ainda que assim não fosse 
(isto é, ainda que estivéssemos diante da tutela de direitos 
individuais homogêneos), não seria possível acolher qualquer 
tese restritiva de sua homogeneidade baseada na necessidade do 
exame da situação particular vivenciada por cada lesado, 
individualmente considerado. Afinal, o que importa, para a 
caracterização de tal homogeneidade, é a existência de origem 
comum, que, se presente, autorizaria o Parquet (ou quaisquer 
outros co legitimados, entre os quais os sindicatos) a tutelá
los coletivamente e o Judiciário a proferir uma sentença 
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condenatória genérica e a proceder à identificação e 
individualização das situações de cada um dos lesados em 
posterior fase de liquidação do julgado. É o que diz a lei, 
claramente, nos artigos 95, 97 e 98 do Código de Defesa do 
Consumidor.  

 
Neste sentido, veja a decisão abaixo do Colendo Tribunal 

Superior do Trabalho:  
 

“AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR 
DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 
13.015/2014. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO PARA 
ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL. 
DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PEDIDO DE PAGAMENTO 
DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E REFLEXOS. Nos termos do nosso 
ordenamento jurídico e na esteira da jurisprudência iterativa 
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a substituição 
processual pelo sindicato tem lugar em razão de defesa de 
direitos ou interesses individuais homogêneos da categoria 
profissional representada, de forma ampla (art. 8º, inciso III, 
da CF/88). Dessa forma, o que legitima a substituição processual 
pelo sindicato é a defesa coletiva de direitos individuais 
homogêneos, assim entendidos aqueles que decorrem de uma origem 
comum relativamente a um grupo determinado de empregados. Esse 
requisito foi devida e integralmente cumprido na hipótese em 
julgamento, na medida em que a origem do pedido ora deduzido em 
Juízo é a mesma para todos os empregados da empresa reclamada 
que se enquadram na situação descrita nos autos. Ressalta se que 

a homogeneidade que caracteriza o direito não está nas 

consequências individuais no patrimônio de cada trabalhador 

advindas do reconhecimento desse direito, mas sim no ato 

praticado pelo empregador de descumprimento de normas 

regulamentares e de leis e no prejuízo ocasionado à categoria 

dos empregados como um todo, independentemente de quem venha a 

ser beneficiado em virtude do reconhecimento da ilicitude da 

conduta do empregador. Fica caracterizada a origem comum do 

direito, de modo que legitime a atuação do sindicato, não a 

descaracterizando o fato de ser necessária a individualização 

para apuração do valor devido a cada empregado, uma vez que a 

homogeneidade diz respeito ao direito, e não à sua 

quantificação, até porque os direitos individuais homogêneos não 

são direitos individuais idênticos, necessitando se apenas que 

decorram de um fato lesivo comum. A liquidação do direito 
eventualmente declarado nesta ação para cada trabalhador 
substituído dependerá do exame das particularidades afetas a 
cada um deles, de forma a verificar, em relação a cada um deles, 
se e em que medida se encontra abrangido pela decisão judicial a 
ser proferida; contudo, a necessidade de quantificação dos 
valores devidos, reforça se, não desnatura a homogeneidade dos 
direitos e, portanto, não afasta a legitimidade ativa do 
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substituto processual. (TST Ag E RR  5113 82.2010.5.10.0000, 
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Ministro 
Relator José Roberto Freire Pimenta, Data de julgamento: 
04/10/2018, Data de publicação: 11/10/2018) 

 
 Também não tem qualquer fundamento a alegação de que o 
Sindicato Autor não deteria legitimidade ad causam porque lhe 
seria vedado manifestar vontade de caráter personalíssimo e 
voluntário, consistente na adesão ou não ao novo plano de 
benefício criado, já que, como vimos, o Sindicato Autor está, na 
presente demanda, questionando apenas a forma como foi 
deliberada a criação do novo plano de benefícios, em 
descumprimento ao termo de compromisso 2018/2020 e sem a 
discussão adequada com as entidades representativas dos 
trabalhadores (e beneficiários), pretendendo que tal discussão 
se faça em atenção aos critérios negociados coletivamente, mas 
não o plano em si ou suas regras de adesão.  
 
 Por fim, também não procede a alegação de que o Sindicato 
Autor só pode defender os interesses de seus associados mediante 
autorização expressa deles, com base no artigo 5º, inciso XXI, 
da Constituição Federal de 1988, eis que o Supremo Tribunal 
Federal, em diversos precedentes, inclusive no RE 883 642 RG/AL 
com repercussão geral, cujo acórdão foi publicado em 26/06/2015, 
já decidiu que é ampla a legitimidade extraordinária dos 
sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses 
coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que 
representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, 
independentemente de autorização dos substituídos. 

 
Opina se pela rejeição da preliminar.  
 

DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO AUTOR E PARCIALMENTE 
DEFERIDA PELO JUÍZO:  

 
O Ministério Público do Trabalho opina favoravelmente à 

manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo pelos 
fundamentos já brilhantemente expostos na decisão liminar Id 
8229195, aos quais se reporta para evitar repetições 
desnecessárias, acrescentando os seguintes: 

 
1. Apesar de o Réu defender a tese de que restruturação do 

BANESPREV não se confunde com a criação de novo plano de 
benefícios e que, por isso, o termo de compromisso 2018/2020 não 
se aplicaria à hipótese, ele mesmo trouxe, aos autos, 
informações relevantes que depõem contra a sua tese, nos itens 
51 a 57 de sua manifestação com pedido de reconsideração da 
liminar.  
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Especificamente, o Réu, no item 51 de tal manifestação, 
esclareceu que o Termo de Compromisso citado na inicial 
prorrogou o prazo previsto no edital de privatização do BANESPA, 
que obrigava o adquirente a se manter, por 18 (dezoito) meses, 
como patrocinador do BANESPREV. E, no item 53 da mesma peça, o 
Réu citou expressamente o item 5.2, 7, do edital de venda do 
BANESPA, o qual fixou a obrigação do adquirente das ações 
ofertadas no LEILÃO a: 

 
“7. Manter, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, contados a 

partir da data de liquidação financeira do LEILÃO e assinatura 
do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES indicada no CRONOGRAMA, o 
BANESPA, A BANESPA S/A SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, A 
BANESPA S/A CORRETORA DE SEGUROS, A BENESPA S/A ADMINISTRADORA 
DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS E A CABESP como patrocinadoras 
do BANESPREV, sem impedimento de futuras negociações, visando a 
alterações das condições pertinentes ao citado patrocínio, 
inclusive com a reabertura da adesão aos planos existentes ou 
criação de novos planos, garantindo se aos participantes ativos 
do BANESPREV a manutenção, por igual prazo, dos benefícios 
previstos nos regulamentos dos Planos I, II e III, e também sem 
prejuízo de futuras negociações visando à migração das 

respectivas reservas para outro plano de previdência privada. No 
caso dos participantes assistidos, deverão ser resguardados seus 
direitos já adquiridos.” 

 
 Ora, a literalidade de tal regra editalícia já deixava 
claro que a criação de novos planos, assim como a reabertura da 
adesão aos planos existentes, sempre foi tratada como possível 
alteração das condições pertinentes ao patrocínio do BANESPREV 
(é o que se extrai da expressão “inclusive”), o que, 
indiscutivelmente, envolve REESTRUTURAÇÃO da referida entidade 
de previdência complementar, objeto do Termo de Compromisso 
2018/2020 e de outros semelhantes, firmados entre as partes 
desde 2010.  
 
 A verdade é que, a partir dos elementos trazidos aos autos 
pelo próprio Réu, é possível aferir que, desde 2010, as 
entidades sindicais representativas dos trabalhadores 
beneficiários têm conseguido, via negociação coletiva, manter o 
Réu como patrocinador da BANESPREV, bem como condicionar 
qualquer discussão sobre a alteração de tal patrocínio à criação 
de um Grupo de Trabalho específico, de composição paritária, da 
qual participem representantes daqueles trabalhadores.  
 
 E tal conquista precisa ser preservada, inclusive porque a 
necessidade de diálogo social com os trabalhadores 
(participantes) e com as entidades sindicais profissionais sobre 
o tema foi reconhecida pelo próprio Réu em carta datada de 21 de 
março de 2020 (Id 6604f94), com o seguinte teor: 
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 “Considerando a gravidade da crise sanitária que vivemos, 
em cumprimento às recomendações das autoridades sanitárias (...) 
e atendendo ao apelo de representantes de sindicatos e 
associações, informamos que o BANCO SANTANDER formalizou pedido 
à BANESPREV para que suspenda imediatamente o processo de 
criação de um plano CD para possível migração de participantes 
de outros planos de previdência administrados por aquela 
Entidade. 
 
 Esta decisão foi tomada por acreditarmos que a criação de 

um Plano CD requer um amplo diálogo com os participantes ativos 

e aposentados, com sindicatos e associações representativas, 

além da interlocução com o regulador. Diálogo este, que estaria 

gravemente prejudicado neste momento em consequência das 

determinações de isolamento e quarentena impostos por 

autoridades sanitárias e decretos Estaduais e Municipais.(...)” 
(grifo nosso)  
 
 
 2. Os elementos probatórios já juntados aos autos pelo 
Sindicato Autor e pelo Réu demonstram que o processo de 
discussão e aprovação da criação do novo plano de benefícios não 
foi precedido de efetivo diálogo com os trabalhadores 
interessados e nem com suas entidades representativas e foi 
acelerado demais, o que indicia que tudo foi feito exatamente 
com o objetivo de afastar tal debate e atender aos anseios do 
Réu enquanto patrocinador.  
 
 Com efeito, os documentos juntados pelas partes revelam 
que: 
 
 A primeira reunião – ainda presencial  sobre o assunto 
ocorreu em 11/03/2020, antes da pandemia. Na ata desta reunião, 
ficou expresso que a iniciativa da criação de um novo plano de 
benefícios, na modalidade CD, foi do Réu, enquanto patrocinador, 
e não dos trabalhadores. Ficou consignado, também, que, com 
exceção da APAN, todas as demais entidades sindicais e 
associações de trabalhadores se recusaram a discutir a questão 
sem que antes fosse criado o Grupo de Trabalho previsto no Termo 
de Compromisso 2018/2020.  
 
 No dia 21/03/2020, em razão da pandemia de COVID 19, o 
próprio Réu, em carta escrita (Id 6604f94), atendendo a 
requerimento de representantes de sindicatos e associações dos 
trabalhadores e reconhecendo que a criação de um Plano CD 
demandaria um amplo diálogo com os participantes ativos e 
aposentados, com sindicatos e associações representativas, além 
da interlocução com o regulador, informou que havia formalizado 
pedido à BANESPREV para que suspendesse imediatamente o processo 
de criação do plano CD até que “passado o momento de adversidade 
que o mundo enfrenta”. 
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 Em 25/05/2020, algumas entidades sindicais e associações 
pediram ao Réu, via e mail, que desmarcasse reunião virtual 
agendada para o dia 26 de maio de 2020 com o intuito de retornar 
a discussão sobre a criação do novo plano de benefício CD, 
defendendo que seria inadequado retomar tal discussão ainda no 
meio da pandemia por diversas razões razoáveis, entre elas a de 
que os participantes ativos e aposentados que integram os planos 
de benefícios já existentes e aos quais seria ofertada a 
migração ao novo plano a ser criado são, em sua maioria, maiores 
de 60 anos e, por integrarem o grupo de risco da COVID 19, 
estariam há mais de 60 dias em confinamento, distantes de 
familiares e amigos, estressados, sofrendo com efeitos 
psicológicos negativos como tristeza, depressão, dentre outros, 
e, por isso, não estariam em plenas condições de decidir sobre 
assunto tão relevante, capaz de alterar seu futuro financeiro. 
Registre se que, no mesmo e mail, as entidades sindicais e 
associações reafirmaram o interesse de participarem do debate 
sobre o novo plano, requerendo apenas o seu respectivo 
adiamento.  
 
 Em 29/05/2020, as mesmas entidades enviaram novo e mail 
para cobrar a posição do banco sobre o adiamento das tratativas 
sobre o tema. Em 02/06/2020, porém, o Réu, via e mail, negou o 
adiamento, dizendo que, em momento em que já se fala em retomada 
de atividades da economia, seria a hora de retomar as conversas 
para discussão do modelo de migração, visando a não prejudicar 
aqueles que possuam interesse pela migração a um plano CD e seus 
benefícios. Na mesma resposta, o Réu citou, ainda, a realização 
de reuniões na semana anterior entre a BANESPREV, patrocinadora 
e uma única associações, afirmando que as demais entidades 
sindicais e associações haviam sido convidadas, mas se recusaram 
a participar das reuniões.  
 
 Em 08/06/2020, novo e mail foi enviado ao Réu pelas 
entidades sindicais e associações com mais um questionamento à 
decisão de prosseguir, no meio da pandemia, com o procedimento 
necessário à criação do novo plano CD. Em 12/06/2020, o Réu, 
mais uma vez, reafirmou seu posicionamento de dar continuidade à 
questão, falando, porém, que haveria “um longo caminho pela 
frente”, pois o processo ainda seria analisado pelo Conselho 
Deliberativo do BANESPREV, bem como submetido à apreciação do 
órgão governamental  a PREVIC.  
 
 Todavia, apesar do Réu falar em longo caminho pela frente, 
o tema foi votado rapidamente pelo Conselho Deliberativo do 
BANESPREV em 25/06/2020, que aprovou, por maioria, a criação do 
novo plano de benefícios CD idealizado pelo Réu patrocinador.  
 

Registre se que a ata da reunião extraordinária realizada 
em 25/06/2020 consignou que as reuniões sobre o tema haviam sido 
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reiniciadas a pedido do Réu enquanto patrocinador; que todos os 
documentos sobre a criação do novo plano haviam sido 
disponibilizados aos Conselheiros do BANESPREV apenas em 
15/06/2020 e haviam sido analisados por um Grupo de Trabalho 
integrado por Conselheiros efetivos em 23/06/2020, apenas dois 
dias antes da votação; e que os dois conselheiros eleitos, aptos 
a votar, pediram o adiamento da votação e que, mesmo assim, a 
votação ocorreu.  

 
Vale transcrever, aqui, o registro do Conselheiro Reggiani, 

que pediu que a votação fosse adiada:  
 
“O Sr. Reggiani, destacou que também não se sente 

confortável em deliberar em razão do tema ficar restrito apenas 
aos membros deste Conselho, cercados pelo sigilo, não havendo 
possibilidade de debate com as Associações e terceiros 

especialistas no assunto (advogados) sobre os documentos 

disponibilizados. Também o fato dos dois Diretores Eleitos 
empossados em 04/05/2020 estarem impedidos de exercer suas 
funções e de participar das reuniões da Diretoria, porquanto a 
Entidade aguarda a habilitação pela Previc.” 

 
O que se percebe, pois, é que houve pressa excessiva e 

irrazoável, ainda no atual contexto de pandemia, para aprovar a 
criação de um novo plano de benefícios a ser ofertado pelo 
BANESPREV, em modalidade distinta dos demais planos já 
existentes (CD ao invés de BD), atendendo a interesse do Réu 
como patrocinador, já que a iniciativa e idealização de tal 
plano foi dele, e isso tudo foi feito sem que o tema, que 
envolve sim restruturação da entidade de previdência 
complementar, fosse precedido do necessário cumprimento do Termo 
de Compromisso 2018/2020, que exigia do Réu que discutisse o 
assunto com os representantes dos trabalhadores beneficiários, 
criando grupo de trabalho específico para tal fim, com 
composição paritária. 

 
Resta presente, assim, a probabilidade do direito a 

justificar a concessão e a manutenção da tutela de urgência tal 
como deferida pelo Juízo.  

 
Resta caracterizado, outrossim, o perigo da demora, já que:  
a) o novo plano de benefício está prestes a ser ofertado em 

desrespeito à vontade coletiva dos beneficiários, 
consubstanciada no Termo de Compromisso 2018/2020 que está sendo 
desrespeitado e que garantiu a eles o direito de, através de 
suas entidades representativas, discuti lo, aprimorá lo e de 
obter informações claras e precisas sobre suas condições e 
impactos efetivos;  

b) a criação de um novo plano de benefícios em modalidade 
distinta (CD) poderá gerar a desestruturação dos planos já 
existentes na modalidade BD, na medida em que será permitida a 
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migração, o que torna ainda mais relevante a necessidade de 
amplo debate com os beneficiários;  

e c) a alteração pretendida  e não levada à ampla 
discussão  afeta diretamente os idosos, beneficiários dos 
planos em discussão, que são os mais suscetíveis às complicações 
pelo novo coronavírus, e, por isso, não devem ser agora, neste 
momento tão delicado, em que já estão tão abalados 
psicologicamente, ser obrigados a decidir sobre algo tão 
relevante, como a adesão ou não a um plano de benefício que não 
foi discutido em âmbito coletivo por suas representações de 
classe e que, por consequência, não puderam ter seus benefícios 
ou prejuízos atestados por tais representações.  
 

Por tudo o que foi exposto, o Parquet concorda com a 
decisão liminar proferida nos autos, opinando favoravelmente a 
sua manutenção.  

 
DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO:  
 
 Por fim, no exercício do seu direito de produzir prova nos 
feitos em que atua como fiscal da lei, o Parquet requer a 
intimação do Réu para apresentar cópia das atas das reuniões 
realizadas em 26 e 29 de maio de 2020, conforme Ids 673d0fd e 
a68be3a, e a expedição de ofício ao BANESPREV para juntar, aos 
autos, de cópia integral do processo administrativo que redundou 
na aprovação do novo plano de benefícios noticiado nos autos, 
inclusive de todos os documentos que foram disponibilizados aos 
Conselheiros do BANESPREV no dia 15 de junho de 2020, conforme 
informado na ata 305 da reunião extraordinária realizada em 25 
de junho de 2020 (doc Id f3234e4).    
 
 Com tal requerimento, o Parquet pretende produzir prova do 
conteúdo e de quem participou das reuniões citadas, bem como 
sobre os bastidores da aprovação do novo plano de benefício CD, 
que interessam ao processo diante da tese do Réu de que a 
criação deste novo plano não envolve a restruturação do 
BANESPREV.  
 
 Nestes termos, pede deferimento. 
 
 Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020.  
 

 
 

Samira Torres Shaat 
PROCURADORA DO TRABALHO 

 
 
 
 


