
São Paulo, 27 de agosto de 2020.  

 
Moção de repúdio ao Banco Santander, patrocinador do Banesprev e 
Cabesp 
 
Os delegados presentes no 21º Congresso Nacional dos Participantes de Fundos 
de Pensão e de Usuários de Planos de Saúde de Autogestão, realizado 
virtualmente nos dias 26 e 27 de agosto de 2020, aprovam a seguinte Moção de 
Repúdio: 
 
Desde a privatização do Banespa, o patrocinador do Fundo Banesprev – 
Fundo Banespa de Seguridade Social, o Banco Santander, anseia a retirada de 
direitos dos participantes. Os ataques que a entidade de previdência 
complementar vem sofrendo no presente momento é inédito, inclusive, talvez não 
tenha precedentes no sistema de Previdência Complementar Brasileiro. 
 
No auge da pandemia do Covid-19, o Banco Santander/Banesprev iniciou a 
criação de um novo plano de Contribuição Definida, objetivando se livrar dos 
planos de Benefício Definido e, consequentemente, dos compromissos 
assumidos, onde todos os riscos ficarão por conta exclusiva dos participantes, 
com perdas irreparáveis. 
 
Para atingir seus objetivos, o Banco Santander não mede esforços, 
desrespeitando legislações, editais de privatização, regulamentos de planos de 
benefícios, estatuto da EFPC, governança corporativa, Termo de Compromisso 
que assinou com os Sindicatos, em Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho. 
Para não deixar dúvidas, com requinte de crueldade, ainda lança ameaças 
contra os dirigentes eleitos, com argumentos rasos e descabidos para fazer valer 
seus interesses. 
 
Os atingidos somam 25.268 participantes, todos idosos (alguns deles entenários), 
sendo que 97,5% recebem benefícios de aposentadoria. 
 
Infelizmente, este processo só está sendo possível devido à chancela 
da Superintendência de Previdência Complementar (Previc) que, em fevereiro de 
2019, aprovou irregularmente uma reforma do estatuto do Fundo abrindo caminho 
para qualquer alteração, inclusive para acabar com a Entidade de Previdência 
Complementar Fechada. A autarquia de fiscalização, além de legislar, ignorou 
suas próprias exigências, passando à margem da lei, e denúncias de 
irregularidades protocoladas. Com isso, permitiu a continuidade de processo 
irregular, que foi referendado pelo Cartório de Registros de Notas ao não aceitar o 
registro do estatuto aprovado. Este processo foi ajuizado. 
 
Depois dessa postura questionável em relação a forma do estatuto do Banesprev, 
a Previc continua fazendo de conta que não está vendo o que vem ocorrendo no 



Fundo de Pensão. Afinal, mesmo após ser protocolada uma gama de denúncias 
de irregularidades sobre o novo plano de Contribuição Definida, o processo 
continua sendo propagado. 
 
Destacamos ainda a total falta de compromisso com a Previdência Complementar 
de seus novos funcionários. Após o fechamento de outro Fundo de Pensão que 
patrocina, denominado SantanderPrevi, estes contratados recebem como única 
oferta de participação neste tipo de beneficio, a previdência aberta, e pasmem, em 
instituição financeira que concorre no mercado com o banco. 
 
O Santander não nutre nenhum respeito pelo Brasil. Além dos ataques aos planos 
previdenciários, também está tentando alterar toda a rede de saúde da Cabesp 
(Caixa Beneficente do antigo Banespa), plano de autogestão. 
 
A unidade brasileira do banco é responsável por 32% do lucro global e é a única, 
em todo mundo, que demitiu durante a pandemia, contrariando compromissos em 
mesa de negociação entre os trabalhadores e a Fenaban. 
 
Por tudo isso exposto, aprovamos a presente Moção de Repúdio ao Banco 
Santander, patrocinador do Banesprev e da Cabesp, aos seus dirigentes indicados 
pela patrocinadora, que não resolvem as questões de seus participantes e 
assistidos e negam-se a negociar seriamente com as entidades de representação 
e sindicatos sobre esses assuntos que tanto afligem os trabalhadores. 

  


