
 

 

 

                ARMELLINI & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Rua São Bento, 329 – conj. 70/72 - Centro – São Paulo – SP – CEP.: 01011-902 

Fone/Fax: (11) 3106.1101, (11) 3105.7563. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA 
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PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO 

 

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO 

GRUPO SANTANDER BANESPA, BANESPREV E CABESP, com sede 

na Rua Direita, nº 32 - 2º andar - Centro - São Paulo - CEP.: 01002-000, com 

CNPJ nº 53.102.208/0001-88, representada por seu diretor presidente 

CAMILO FERNANDES DOS SANTOS, brasileiro, casado, bancário, vem 

a V. Exa., por seu advogado “in fine” assinado, a presença de vossa Excelência, 

propor a presente 

 

 

REPRESENTAÇÃO, com fundamento no artigo 

129 da Constituição Federal, bem como no Ato Normativo nº 857/14 - PGJ-

CGMP, de 27 de novembro de 2014, com alterações promovidas pelo Ato 

929/15  de 1º de novembro de 2015 e Resolução nº 1.175/2019 – PGJ, de 18 

de outubro de 2019, 

 

Em face da BANESPREV – FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE 

SOCIAL, CNPJ sob o n. 57.125.288/0001-48, com sede na Avenida 

Liberdade, 823 – 10º andar, bairro Liberdade, São Paulo, cep 01503-001, 
e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001 -42, com sede em São 

Paulo/SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/2235 – Bloco A, Vila 

Olímpia, CEP 04.543-011 pelos motivos de fato e de direito a seguir 

articulados: 
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Antes de adentrar aos requisitos desta representação, 

bem como aos fatos que dão sustentação ao pedido perseguido, deve-se 

destacar que dentre os associados da ora Requerente, e beneficiários do 

recebimento de complementação de aposentadoria do Banesprev, existe um 

grande número de pessoas com mais de 70 anos, centenas de senhores com 

mais de 80 e 90 anos, bem como alguns centenários (com idade superior a 100 

anos). 

 

LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO 

 

 A Autora desta representação, Associação dos 

Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp, fundada 

em 21 de junho de 1.983, por iniciativa de um grupo de funcionários do Banco 

do Estado de São Paulo S/A, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com 

seu estatuto devidamente registrado em órgão competente, conforme cópia 

acostada. 

 

 É, assim, representante dos funcionários ativos 

e aposentados da categoria descrita, sendo que sempre prestou os serviços 

atinentes a sua representatividade junto aos seus associados com o devido zelo, 

atendendo os ditames morais e legais. 

 

 A Autora, conforme previsão estatutária, tem 

por objetivo delineado no seu artigo 2º: 

 

“VI - representar os interesses dos associados e dos 

seus dependentes junto ao conglomerado Banespa  e 

Cabesp, poderes  públicos  e  demais entidades de 

direito ou por ajustes com  terceiros,  bem   como 

outras que  forem  eventualmente criadas pelo 

conglomerado e seus funcionários.” 

 

 A representação processual aqui argüida está 

consagrada na Carta Magna de 1988, que no seu artigo 5º, inciso XXI, 

estabelece: 
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“as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 

filiados , judicial ou extrajudicialmente;” 

 

  

 Mencionada autorização se faz expressa no 

Estatuto Social da Autora, que regra no seu inciso VI, do artigo 2º a 

possibilidade de “representar os associados judicial ou extrajudicialmente, 

de forma coletiva, podendo, inclusive, independente de autorização 

expressa, ajuizar qualquer medida judicial para a proteção dos seus 

associados.” 

  

 Assim, preenche os requisitos necessários à 

atuação como representante dos seus associados, assunto este já analisado 

inclusive pelos nossos Tribunais: 

 

“Substituição processual - Preliminar de carência de 

ação não conhecida. A substituição processual 

independe de mandato para que se configure, pois só 

ocorre nos casos previstos em Lei. Revista não 

reconhecida.” 

(TST, RR 2215/89, Hylo Gurgel, 2ª T, 580/90) 

  

 Neste sentido também a doutrina dominante, 

conforme citação do Professor e Vice-Diretor da Faculdade de Direito da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Dr. Celso Antonio Pacheco 

Fiorillo: 

 

“Legitimados para a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria que 

representam, podem pleitear em nome próprio na 

defesa de outrem sendo, processualmente falando, 

substitutos processuais.” 

  

 Como bem observou o professor Arion Sayão 

Romita, citado por Ives Gandra da Silva Martins Filho in "A Ação Civil 

Pública Trabalhista", LTr 56-07/809: 
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"O direito processual tradicional, adequado à 

concepção liberal-individualista, identifica o 

titular do direito subjetivo com aquele que detém 

legitimidade para defendê-lo em Juízo (...) o 

moderno direito processual supera a dicotomia 

clássica: esfera pública e esfera privada (...) o 

progressivo reconhecimento de interesses 

coletivos implica uma recomposição do espaço 

social situado entre o Estado e a Sociedade Civil 

(...) A proteção dos Direitos Humanos de 3ª 

geração exige a criação das chamadas ações de 

interesse coletivo ou ações de grupo." 

  

 Ademais, a legitimidade desta Associação já foi 

reconhecida em ação judicial: 

 

“Agravo de Instrumento nº 1999.03.00.021632-4 

RELATOR: O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA 

PIRES 

AGRTE: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A BANESPA 

BANESPREV – FUNDO BANESPA DE SEG. SOCIAL 

AGRDO: ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DO CONGLOMERADO 

BANESPA E CABESP – AFUBESP 

ORIGEM: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA DE SÃO PAULO – SP 

ADV. LUIZ CARLOS CHRISTOVÃO DA SILVA 

ANTONIO MANOEL LEITE 

MARCELO MARCOS ARMELLINI 

Vistos, etc. 

1. Efetivamente, o direito de a Associação dos Funcionários do 

Conglomerado Banespa e Cabesp – AFUBESP deliberar sobre a 

dotação orçamentária e o plano de custeio e investimentos do Fundo 

Banespa de Seguridade Social – BANESPREV encontra amparo no 

disposto no artigo 16 do Estatuto Social dessa sociedade civil de 

caráter previdenciário e assistencial, pelo que entendo que o MM. Juiz 

“a quo” ao conceder a liminar postulada manteve-se adstrito a 

expressa disposição legal. 

2. Conseqüentemente, tendo em vista que os agravantes encontram-se 

investindo contra texto expresso em lei, tenho o recurso como 

manifestamente improcedente (STJ Resp. nº 96.112169/SP Rel. min. 



 

 

 

                ARMELLINI & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Rua São Bento, 329 – conj. 70/72 - Centro – São Paulo – SP – CEP.: 01011-902 

Fone/Fax: (11) 3106.1101, (11) 3105.7563. 

José Delgado, DJ 22.04.97, pg. 14389; TRF/3ª Região, AG nº 

98.03.061647-1, Rel. Des. Federal Lúcia Figueiredo; AG nº 

98.03.059664-0, Rel. Des. Federal Newton de Lucca, DJU 27.08.98, 

pg. 455; AG nº 98.03.054489-6, Rel. Juíza Marisa Santos, DJU 

03.09.98, pg. 285). 

3. Ante o exposto, nego-lhe seguimento, o que faço com base no que 

dispõe o artigo 557 do Código de Processo Civil. 

4. Após as anotações cabíveis, decorrido o prazo legal, baixe o 

instrumento à Vara de origem, procedendo-se ao seu apensamento aos 

autos da ação originária. 

    Intime-se.” 

  

 

DOS FATOS: 

 

 Primeiro para uma melhor equação do debate 

aqui estabelecido, cumpre deixar consignado a existência do Termo de 

Compromisso Banesprev, cujo inteiro teor segue em anexo, que faz parte 

integrante do Acordo Coletivo dos funcionários, na forma de aditivo, em 

vigência. 

 

 Ficou estabelecido naquele instrumento os 

seguintes compromissos: 

 

- a manutenção da 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; 

 

- a instituição de um Grupo Técnico de Trabalho, visando a reestruturação da 

BANESPREV, de natureza consultiva e de composição paritária, que deverá 

ser instalado em até 120 (cento e vinte) dias e apresentar a conclusão dos seus 

trabalhos em até 90 (noventa) dias após a instalação do Grupo de Trabalho. 

 

 O FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE 

SOCIAL - BANESPREV, é uma entidade fechada de previdência privada, 

regida pela Lei nº 109/01 e seus respectivos Estatutos Sociais e 

Regulamentação Básica, instituída pelo Banco do Estado de São Paulo S/A, 

cuja finalidade primordial é no sentido de "complementar ou suplementar as 
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prestações do Instituto Nacional de Seguro Social em favor dos participantes e 

respectivos dependentes" (art. 6º do Estatuto Social), assim entendidos os 

empregados do Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA e empresas 

do conglomerado BANESPA E CABESP, atualmente controladas pelo Banco 

Santander S/A. 

 

 

Regulados pela Lei Complementar 109/2001, os 

Fundos de Pensão têm natureza jurídica diversa das demais instituições 

privadas de previdência aberta. Suas suplementações ou complementações 

obedecem à disposições estatutárias aprovadas pela Secretaria de Previdência  

Complementar. 

 

Os valores pagos aos segurados são calculados 

de maneira diversa das instituições privadas ligadas a instituições financeiras. 

Enquanto estas se baseiam em resultados financeiros calculados a partir de uma 

poupança programada, paga mensalmente pelo cliente, os Fundos de Pensão 

Fechados baseiam seus pagamentos complementares ou suplementares, nos 

fundos formados pelas contribuições de seus associados, de maneira global não 

vinculado à poupança individual de cada um. 

 

São atrelados, em verdade, aos salários dos 

últimos meses dos participantes, no momento da aposentadoria pelo órgão 

oficial, não havendo assim, incidência pura e simples de ganhos de capital 

obtidos pelo Fundo. 

 

Portanto, jamais poderiam ser comparadas as 

suplementações ou complementações pagas pelos Fundos de Pensão com os 

valores pagos pelas Instituições de Previdência Privada, ligadas a instituições 

financeiras, eis que estas funcionam como administradoras de fundo de 

poupança programada, pura e simplesmente, enquanto aquelas se subordinam 

à legislação previdenciária, de forma subsidiária. 

 

 Destacam-se a existência de diversos tipos de 

planos inseridos perante a Banesprev, todos com regulamentos próprios e 

diferenciados em razão da data de admissão do funcionário junto ao antigo 

Banco Banespa (atualmente Banco Santander S/A), bem como diretamente no 

Banco Santander S/A. 
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 Pode-se citar os planos Banesprev I, II, V, Pré-

75, DAB, CACIBAN, DCA e Sanprev I, que estão diretamente relacionados 

com o objeto da presente representação. 

 

 Ressalta-se ainda diferenciação entre os planos 

em razão da ocorrência de contribuições dos seus participantes e da 

patrocinadora. Com efeito, todos os funcionários admitidos antes de 

22/05/1975, inseridos nos Planos V e Pré-75 não efetuaram contribuições para 

o Fundo de Previdência. 

 Já os funcionários admitidos a partir da data 

citada realizaram nos termos dos estatutos vigentes contribuições em conjunto 

à Patrocinadora (atual Banco Santander S/A). 

 

 Tal fato se deve unicamente em razão do antigo 

Banco Banespa ser uma sociedade de economia mista, com controle acionário 

majoritário pelo Estado de São Paulo, até a ocorrência do seu processo de 

federalização/privatização. 

 

- Dos Planos Pré-75 e Banesprev V 

 

Nas respectivas datas de admissão dos 

funcionários e/ou aposentados ora representados nesta demanda perante o 

então empregador Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, que como 

antes dito foi sucedido pelo Banco Santander S/A, pela sua aquisição em leilão 

de privatização, vigia a Lei nº 1386/51, diploma este que tinha por finalidade 

a concessão de "aposentadoria do pessoal dos serviços ou repartição criados, 

mantidos ou administrados pelo Estado". Previa a precitada Lei Estadual, em 

seu art. 1º e respectivo parágrafo único, o seguinte: 

 

"Art. 1º - O pessoal dos serviços ou repartição criados, 

mantidos ou administrados pelo Estado, associado 

obrigatório de Institutos ou Caixas de Aposentadorias e 

Pensões, quando aposentado terá direito ao provento 

assegurado aos demais funcionários ou servidores do 

Estado, de acordo com a legislação que vigorar.” 

“§ Único - A diferença entre o provento pago pelo Instituto 

ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito o servidor 

na forma da lei, correrá por conta do serviço ou 

repartição." 
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A vantagem prevista aos servidores públicos 

através do diploma legal supracitado, foi estendida também aos servidores das 

sociedades anônimas em cujo capital social tinha o Estado de São Paulo 

participação majoritária. Isto se deu através da Lei nº 4.819, de 26 de agosto 

de 1958 que, em seu artigo 1º e respectivos incisos I e II, nos seguintes termos: 

 

 

"Art. 1º - Fica criado o “Fundo de Assistência 

Social do Estado" com a finalidade de conceder 

aos servidores das autarquias, das sociedades 

anônimas em que o Estado é detentor da maioria 

das ações e dos serviços industriais de 

propriedade e administração estadual, as 

seguintes vantagens, já concedidas aos demais 

servidores públicos:" 

 

Inciso I - "Salário-família no valor de Cr$ 300,00 

(trezentos cruzeiros) por mês e por dependente;" 

 

Inciso II - "Complementação das aposentadorias 

e concessão de pensões nos termos das Leis nºs 

1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 1974, de 18 

de dezembro de 1952;" 

 

 

Em 23 de agosto de 1962 o então Banco do 

Estado de São Paulo S/A – BANESPA editou a Circular nº 6, mediante a qual 

assumiu a obrigação de ele próprio pagar a complementação das 

aposentadorias de seus funcionários, também das pensões dos respectivos 

dependentes. A regulamentação do benefício se deu através do Regulamento 

do Pessoal de 26 de maio de 1965, que nesse particular assim estabelece no 

artigo 106 e seguintes: 

 

“Art. 106 – Ao funcionário estável que se 

aposentar pelo Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Bancários, o Banco concederá um 

Abono Mensal.”. 
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“§ 1º - Ao funcionário não ocupante do último 

cargo da carreira, que contar 60 ou mais anos 

de idade e tiver 30 ou mais anos de serviço 

efetivo no Banco, poderá ser concedida 

promoção automática a contar da data da 

vigência de sua aposentadoria, desde que esses 

benefícios sejam requeridos dentro dos 120 dias 

seguintes àquele em que completarem as 

condições deste parágrafo.”. 

 

“§ 2º - Para o funcionário que tiver 30 ou mais 

anos de serviço efetivo, o Abono será 

equivalente à diferença entre à importância 

paga pelo I.A.P.B, e os vencimentos do cargo 

efetivo a que o funcionário pertencer na data da 

aposentadoria.”. 

 

“§ 3º - O Abono será proporcional ao tempo de 

serviço efetivo prestado ao Banco, nos demais 

casos.”. 

 

“Art. 107 – O Abono Mensal será reajustado no 

caso de majoração dos vencimentos dos ativos, 

quer por medida geral, quer por reajustamento 

de padrões de vencimentos do cargo a que o 

funcionário pertencia na data da 

aposentadoria.”. 

 

“Art. 109 – Aos beneficiários do funcionário 

falecido, o Banco concederá um Auxílio 

Mensal, complementar à Pensão a que tiverem 

direito perante o I.A.P.B, na mesma proporção, 

e dentro dos mesmos critérios daquela 

autarquia.”. 

 

“§ Único – O Auxílio Mensal será, no máximo, 

equivalente à diferença entre a Pensão paga 

pelo I.A.P.B e 80% (oitenta por cento) dos 
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vencimentos do funcionário falecido, observado 

o disposto no artigo 107.”.    

 

Portanto, por força de norma interna do 

empregador são os funcionários aposentados aqui representados detentores do 

direito à percepção da complementação de aposentadoria até o fim de suas 

vidas, e que serão transmitidos aos seus beneficiários nos moldes previstos em 

Regulamento, e de acordo com as regras estabelecidas pela legislação 

previdenciária quanto à condição de dependentes. 

 

 

Estes funcionários aposentados e/ou seus 

pensionistas são titulares de direito líquido e certo à continuidade dos 

benefícios que vêm recebendo de acordo com o Regulamento, entre outros 

benefícios ali assegurados, mas não repassados integralmente nos últimos 

anos, todos eles pagos após a privatização do Banco do Estado de São 

Paulo S/A – BANESPA, pelo ora Réu em razão de determinação legal.  

 

 Tal benefício incluído nos Regulamentos de 

Pessoal do Banespa foi excluído na edição do Regulamento do Pessoal de 

1.975, publicado em 23/05/75, em vista da revogação das Leis antes 

mencionadas. 

  

 Porém, por se tratar de direito adquirido 

expressamente demonstrado na Legislação revogadora e no Regulamento de 

Pessoal de 1.975, todos os funcionários admitidos até 22/05/75 tiveram seus 

direitos preservados com a obrigatoriedade do pagamento de uma 

complementação, quando ocorressem os deferimentos das suas 

aposentadorias. 

 

 Tal complementação de aposentadoria passou a 

ser paga pelo BANESPREV em razão de ordem estabelecida pela PREVIC a 

partir de janeiro de 2007, que em obediência à legislação em vigência, 

estabeleceu a obrigação do pagamento destes benefícios através de entidade de 

previdência. 

 

 Nota-se facilmente em razão da data de 

admissão destes funcionários/participantes/aposentados que todos têm idade 

acima de 60 anos, destacando-se a existência de mais de 20 mil participantes. 



 

 

 

                ARMELLINI & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Rua São Bento, 329 – conj. 70/72 - Centro – São Paulo – SP – CEP.: 01011-902 

Fone/Fax: (11) 3106.1101, (11) 3105.7563. 

 

- Demais Planos de Benefícios 

 

 

 Na condição de empregados do Banco do 

Estado de São Paulo S/A - BANESPA e do Banco Santander S/A, todos 

admitidos após 22/05/75, é que os ora representados passaram a integrar o 

quadro de participantes da BANESPREV, desta forma solvendo contribuições 

mensais nos percentuais do salário, com a filiação de cada plano de forma 

específica. 

 

  Citando-se como exemplo, para os Planos I e II, 

tais contribuições são solvidas pelos Participantes desde 20 de outubro de 

1994, pois o recolhimento de 44,95% do custeio do Fundo, foi aprovado por 

determinação da Assembléia Geral convocada para aprovação respectiva, já 

que o Estatuto Social entrou em vigor 30 (trinta) dias após sua aprovação 

através da Portaria do Ministério da Previdência Social, nº 1.266, de 24/06/94. 

 

- Lei Complementar 109/2001 

 

 Com efeito, todos esses planos atualmente são 

disciplinados pelas regras inseridas através da Lei Complementar 109, de 29 

de maio de 2001, que passou então a regular os planos e entidades de 

previdência complementar em obediência à disciplina do artigo 202 da 

Constituição Federal. 

  

 Mencionada Lei determina já no seu artigo 2º 

que o regime de previdência complementar devera ser operado unicamente por 

entidades de previdência complementar que terão como objetivo principal 

instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário. 

 

 Mencionada regra é complementada pelo 

disposto no § 1º, do artigo 31, que assim estabelece: 

 

“As entidades fechadas organizar-se-ão sob a 

forma de fundação ou sociedade civil, sem fins 

lucrativos.” 
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 Tais planos conforme regras estabelecidas no 

artigo 7º e seguintes da mencionada Lei Complementar devem atender padrões 

mínimos fixados com o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez 

e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial. 

 

Ressalta-se aqui que todos os planos existentes 

e administrados pelo Banesprev são na modalidade BD e dirigidos unicamente 

aos funcionários ou do Santander, ou do Banespa, ou de outra instituição 

financeira adquirida pela Autora. NÃO EXISTE PLANO ADMINISTRADO 

PELO BANESPREV ABERTO PARA O MERCADO. 

 

Os benefícios desses planos são vinculados, em 

verdade, aos salários dos últimos meses dos participantes, no momento da 

aposentadoria pelo órgão oficial, não havendo assim, incidência pura e simples 

de ganhos de capital obtidos pelo Fundo. 

 

Assim, jamais poderiam ser comparadas as 

suplementações ou complementações pagas pelos Fundos de Pensão com os 

valores pagos pelas Instituições de Previdência Privada, ligadas a instituições 

financeiras (Planos CDs), eis que estas funcionam como administradoras de 

fundo de poupança programada, pura e simplesmente, enquanto aquelas se 

subordinam à legislação previdenciária, de forma subsidiária. 

  

 Cumpre aqui deixar claro que os planos DAB, 

CACIBAN, DCA e Sanpre I que foram transferidos para a administração da 

Banesprev não tiveram qualquer tipo de alteração nem se tratam de criação de 

planos novos. Houve unicamente a transferência da administração. 

  

 Os planos da Banesprev I e II já existiam 

anteriormente ao advento da privatização e a contratação do termo aditivo para 

a estruturação do Grupo Técnico de Estudos. Já os denominados planos Pré-

75 e Plano V foram criados por determinação legal da PREVIC e não 

impactaram na modelagem de nenhum plano antes existente, pois tinha 

referência a funcionários aposentados que não pertenciam a qualquer outro. 

  

 A diferenciação de um Plano de Beneficio 

Definido e um Plano de Contribuição Definida na previdência privada é notória 

e pode ser assim descrita: 
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Plano de Benefício Definido. Modalidade de plano, no qual o valor da 

contribuição e do benefício é definido na contratação do plano, cuja fórmula 

de cálculo é estabelecida em regulamento, sendo o custeio determinado 

atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, ou melhor, 

no momento da contratação do plano se sabe o quanto você irá receber ao se 

aposentar e o valor da contribuição, ou seja, o quanto você irá contribuir ao 

longo do tempo é que varia, para que o valor pré-determinado possa ser 

atingido. Essa modalidade de plano tem natureza mutualista, isto é, de caráter 

solidário entre os participantes, sendo determinante o seu equilíbrio atuarial. 

  

Plano de Contribuição Definida. Modalidade de plano, cujos valores dos 

benefícios programados será com base no saldo de conta acumulado do 

participante, sendo as contribuições definidas pelo participante e pelo 

patrocinador de acordo com o regulamento do plano, ou melhor, o valor da 

contribuição é acertado no ato da contratação do plano e o montante que será 

recebido varia em função desta quantia, do tempo de contribuição e da 

rentabilidade. 

 

DA CRIAÇÃO DE NOVA ESTRUTURA PARA MIGRAÇÃO DE 

PLANOS 

 

 No dia 5 de março de 2020, os membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva da ora Representada, 

receberam uma convocação por parte da sua Presidência para participarem de 

forma extraordinária de uma reunião no dia 11/03/2020 às 11:00 horas, tendo 

como pauta única o recebimento de correspondência da Patrocinadora dos 

Planos de Previdência, ou seja, o Banco Santander S/A, para a criação de um 

Plano de Contribuição Definida para migração dos participantes dos Planos de 

Benefício Definido. 

 

 Segue abaixo teor da convocação: 
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 A correspondência recebida pela Banesprev e 

encaminhada pelo Banco Santander, na qualidade de Patrocinadora dos planos 

de beneficio tem as seguintes justificativas para solicitar a criação do plano na 

modalidade de Contribuição Definida: 

 

 

 

- a realização de estudos internos acerca da evolução do passivo dos planos; 

 

- a identificação de uma alternativa para diminuir os riscos da patrocinadora, 

dos assistidos e participantes com a possibilidade de manutenção dos 

benefícios. 

 

 Dito documento que é assinado unicamente pela 

Patrocinadora (Banco Santander) pode ser adiante sintetizado: 
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 Posteriormente, em 21 de março de 2020, a 

Diretora Vice-Presidente Executiva de Recursos Humanos do Banco Santader, 

Vanessa Lobato, enviou correspondência ao Sindicato e associações, 

informando que havia solicitado ao Banesprev 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. 

 

 Aparentemente, o Banco havia resolvido 

atender ao disposto no termo de compromisso. Contudo, em meados do mês 

de maio de 2020, no ápice da crise da saúde, para a surpresa de todos os 

participantes dos planos da Banesprev, das associações e de todos os 

trabalhadores, o Banco convocou para uma reunião a ser realizada em 26 de 

maio de 2020, com mesmo objeto, qual seja a criação do plano CD, a ser 

oferecido para migração dos participantes ativos e assistidos de vários planos 

da modalidade BD – Benefício Definido, administrados pelo Banesprev.  

 

 Além da falta de cumprimento do Termo de 

Compromisso, visto que A PROPOSTA NÃO FOI DEBATIDA PELO 

GRUPO DE TRABALHO, conforme exigido pelo Aditivo do Acordo Coletivo 

o momento da pandemia impedia qualquer debate QUALIFICADO sobre a 

criação de outro plano, na modalidade CD, para o propósito a que se destina. 

 

 Contudo, o Banco Santander seguindo sua 

postura de afronta ao pactuado e ao princípio da boa fé que deve nortear 

qualquer negociação não retirou as propostas que foram encaminhadas no mês 

de março de 2020 ao fundo de pensão. Mas não é só. Ficou constado que o 

Plano de Contribuição Definida Banesprev havia sido aprovado pelo Conselho 
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Deliberativo do Banesprev, como demonstra a publicação feita no dia 

26.06.2020, na página do Banesprev, que segue abaixo: 

 

Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade Social > Notícias e Comunicados 

> Aprovação do Plano de Contribuição Definida (CD) Banesprev pelo 

Conselho Deliberativo Aprovação do Plano de Contribuição Definida (CD) 

Banesprev pelo Conselho Deliberativo 26/06/2020: 

 

 
 Frise-se que essa aprovação não é a etapa final 

do processo. A proposta deve ser submetida a assembleia dos participantes e a 

Previc - Superintendência Nacional de Previdência complementar. Todavia, é 

fundamental entender que esse processo está sendo questionado na Justiça por 

diversos Sindicatos, visto que o GRUPO DE TRABALHO, O ESTUDO 

TÉCNICO E O DEBATE COM OS BENEFICIÁRIOS NÃO FOI 

REALIZADO – OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO e REQUISITO 

ESSENCIAL PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PLANO 

  

 Portanto, de forma clara e direta a proposta feita 

pelo Santander e aceita pelo Banesprev iria alterar totalmente os benefícios 

existentes hoje, acabando com o direito adquirido daqueles que já tiveram seus 

benefícios concedidos. 
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 Se parte dos beneficiários dos planos optarem 

pela adesão ao Plano CD haveria significativa redução no mutualismo 

garantidor dos benefícios daqueles que permanecerem no Plano BD. 

 

 Haverá agressão ao direito adquirido daqueles 

que participam dos planos e permanecerem no Plano BD pela evolução 

exponencial do passivo dos referidos planos com a saída de valores para a  

estruturação de planos individuais. 

 

 Estamos falando da possível deterioração de 

benefícios assegurados pelo mutualismo para pessoas com mais de 80 anos de 

idade. Tal fato não pode ser levado a termo apenas com a realização de estudos 

técnicos vinculados a ordem financeira da patrocinadora sem a efetivação de 

estudos técnicos assumidos pelos Compromissos firmados junto com o acordo 

coletivo da categoria dos funcionários do Banco Santander. 

 

 Nota-se o Banco Santander e a Banesprev fazem 

a sugestão da criação de um novo plano de beneficio totalmente diferente a  

tudo que existe no Fundo Banesprev e a mesma no mesmo dia convoca seus 

diretores e conselheiros para a sua aprovação com a promessa de solução de 

todo o passivo estrutural da Banesprev. 

 

 Ademais, a patrocinadora usa do beneficio de 

estar sendo discutido na Justiça alterações do estatuto social da Banesprev, 

para possibilitar ter quórum e maioria na reunião do conselho. 

 

  

 Existe uma profunda alteração no estatuto social 

da Autora com a redução do numero de membros do conselho, bem como 

atribuições da assembleia de participantes. Diga-se que o estatuto social que a 

Banesprev usa não tem sequer registro perante o Cartório de Registro em razão 

de inconformidades pela falta de concordância da assembleia de participantes. 

 

 E usando-se deste estatuto sem registro ambas 

tentam fazer a alteração substancial do tipo de plano dos participantes sem, 

repita-se, a realização dos estudos técnicos acordados no termo de 

compromisso que faz parte integrante do acordo coletivo dos funcionários e do 

Banco Santander. 
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Se não bastasse todas essas ilegalidades, ou seja, 

a falta de convocação do Grupo de Trabalho, a realização de uma reunião 

extraordinária do Conselho do Banesprev feita com base num estatuto sem 

registro técnico, criação de um novo plano que acaba com o mutualismo dos 

planos existentes e afronta o direito adquirido de diversos participantes já 

aposentados e com idade avançada, TANTO O BANESPREV COMO O 

SANTANDER ESTÃO FAZENDO UMA CAMPANHA EXAUSTANTE 

PARA QUE OS BENEFICIÁRIOS ACEITEM A MIGRAÇÃO DO 

PLANO SEM SEQUER HAVER A APROVAÇÃO 

PERANTE A PREVIC. 
 

Assim, como se denota de inúmeras 

correspondências em anexo, todas recebidas por emails, os participantes do 

Fundo Banesprev vêm recebendo diversas ligações diárias e muitas vezes 

repetidas vezes num só dia para a aceitação da migração (que parece não ser 

tão voluntária assim). 

 

Os participantes estão recebendo ligações e 

mais ligações de diversos call centers para que os participantes manifestem a 

intenção na migração dos planos. Tais ligações são oportunistas uma vez que 

sequer o novo plano teve a aprovação pela PREVIC. 

 

Chegam a apresentar números que não 

correspondem a realidade técnica pois existe a dependência de cálculos 

técnicos para verificação do valor da reserva matemática com referência ao 

numero de eventuais adesões. 

Tal base é apenas um tiro no escuro e acaba 

iludindo o participante. Ademias, a PREVIC pode fazer exigências nestas 

migrações (que são ilegais pelo tudo aqui já exposto) e acabar revertendo 

qualquer número mesmo que próximo da realidade. 

 

Seguem abaixo alguns dos relatos das 

reclamações feitas: 

 
 

      Recebi em 23.10.2020 duas ligações no meu 

telefone fixo, da Banesprev para informar sobre o 

novo plano CD.  
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A primeira ligação foi por volta das 8h00. Estava 

levantando e atendi com preocupação, porque ninguém 

telefona para mim neste horário. Recusei a saber 

detalhes do plano.  

E para minha surpresa ligaram novamente por volta das 

10h30, quando também recusei a ouvir explicação sobre 

o plano.  

Acho um despropósito a Banesprev contratar, com o 

nosso dinheiro, empresa para ficar nos telefonando a 

fim de informar sobre um plano que nem aprovado está. 

Um plano que irá nos prejudicar e favorecer em muito 

o Santander.  

Tenho 61 anos e como idosa sinto incomodada com essas 

abordagens.  

Gostaria que fosse tomada alguma providencia.  

 

Grata. 

 

Maria de Lurdes Sousa. 

 

  

Boa tarde , meu nome é Maria Heloísa pengo da costa trabalhei no Banespa e 

me aposentei por ele tbm , tenho Banesprev no plano II e não tenho interesse em 

mudar de plano !por isso estou aqui para reclamar das abordagens do Santander 

querendo a mudança ! Já recebi ligações no meu celular , via mensagem por 

carta , por SMS e tbm por e-mail !  

Minha matrícula no Banespa era 248886 meu cpf 00778929841 

  

Grata  

  

 

 

Boa tarde 

  

Tenho recebido e- mails e msg repetidas vezes para aderir ao plano 'CD. Acho 

um abuso ficar insistindo em um plano que  não nos trará benefício algum. 

Medidas cabíveis para iinibir este tipo de assédio deveriam  ser aplicadas. 

  

Ats. 
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Antonia Lúcia A Lira 

175.487.304-97 

 
 

 

 

Corpo da mensagem: 

Boa tarde.  acabei de receber uma ligação telefônica, do Banesprev 

dizendo sobre o plano novo cd, perguntou se eu sabia do novo plano e o 

valor da reserva.  se tinha algum interesse em fazer., logo em seguida 

falei que não tinha interesse,logo em seguida argumentou se eu 

continuasse a receber informações do plano, falei que não.    Acho um 

absurdo um Banco fazendo isso e insistindo vc fazer um plano a favor 

desse Banco . Estou muito bem com plano ll. 

  

 
boa noite! Gostaria de saber qual é o interesse 

(verdadeiro) da Banesprev nessa migração...Já recebi 

vários E-mails, SMS, Ligação, e estou muuuuuito 

curiosa! 

 

Mas principalmente estou decepcionada com a conduta de 

"nossa" Banesprev... 

 

Quero aqui deixar registrado que NAO QUERO MIGRAR!!!!! 

 

Por favor, como devo proceder para que parem de me 

assediar e não gastem o dinheiro do meu plano 

contratando consultores, palestrantes, políticos, 

artistas,quem quer que sejam para me convencer? 

 

Solicito ajuda para direcionamento! 

 

Mara Regonatto 

 

  

 

Prezados, boa tarde.   

Venho por meio deste pedir seu auxílio e intervenção no sentido de que o 

Banesprev interrompa essa insistência em mudança de plano de aposentadoria.  
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Aposentei em 2015 e ao invés de mudança de plano, gostaria mesmo que 

fizessem os ajustes anuais de acordo com a lei, lei essa que não vem 

sendo cumprida.   

Grata.  

Neusa Longo de Souza Ribeirao  

Cpf 07543553813 

 

 

Assunto: Antônio Antunes Sobrinho - 83 anos 

Data: 2020-10-20 17:07 

De: Antonio Antunes <antunesantonio477@gmail.com> 

Para: juridico@afubesp.com.br 

  

Boa tarde Sr Camilo, 

  

Fui convidado pela Banesprev a migrar para o plano CD. 

  

Não aceitei. 

  

Atenciosamente 

Antônio Antunes Sobrinho 

11 981629891 

  

 

 Todos esses emails acima reproduzidos estão 

juntados em anexo, sendo remetidos inúmeros outros sempre com o mesmo 

teor, ou seja, repetidas ligações, mensagens e assédios para que os participantes 

façam a migração para algo ilegal, imoral e que sequer foi aprovado perante a 

PREVIC e que não seguiu corretamente os tramites legais. 

 

 

PARECERES EM PROCESSOS JUDICIAIS SOBRE O TEMA 

 

 

 

 A forma e o procedimento da constituição do 

novo plano com a sua celeridade e a falta da convocação do Grupo Técnico de 

Trabalho foram citados com observação no deferimento da liminar pelo Juízo 

da 75ª Vara do Rio de Janeiro, ação civil pública autos ACC 0100497-
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41.2020.5.01.0075, conforme segue abaixo transcrito, que suspende a criação 

de qualquer plano novo, sem a constituição do Grupo de Trabalho: 

 

 
 

  

 E segue na argumentação aquele Juízo para 

posteriormente deferir a Liminar: 
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Nesse sentido, junta-se parecer apresentado 

pelo Ministério Público do Trabalho da 1ª Região, PROFERIDO NESTA 

MESMA AÇÃO, o qual pedimos vênia para citar em razão da minuciosa 

análise da questão. 

 

 O primeiro ponto diz respeito à conclusão de 

que a criação do novo plano CD importa definitivamente em reestruturação do 

BANESPREV e não apenas na “criação de um novo plano” sem relação com 

o grupo técnico de estudo, como sustenta o banco, uma vez que o Termo de 

Compromisso 2018/2020, que prorrogou o prazo de 18 meses previsto no 

edital de venda do BANESPA, no item 5.2 e 7, importa em alteração das 

condições do patrocínio do BANESPREV. Seguem partes da manifestação do 

MPTrabalho: 
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 No mesmo parecer nota-se que fica clara a 

intenção Do Santander e da Banesprev em promover as alterações dos 

benefícios sem a constituição dos grupos de estudo: 

 
 

 Por fim, o Ilustre membro do MP ressalta a 

perversidade da criação do plano CD: 
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  Está claro, portanto, que o banco na condição de 

patrocinador pretender realizar profundas alterações no BANESPREV, que 

não resume a criação de novo plano, mas a extinção de planos mais antigos em 

verdadeira e autentica reestruturação justificando a medida judicial ajuizada 

pelos Sindicatos, perante a Justiça do Trabalho para que seja cumprido o 

compromisso assumido de criar o grupo técnico de estudos para viabilizar a 

reestruturação pretendida. 

 

Deve ainda ficar consignado, que os 

Representados, contumazes no descumprimento de ordens judiciais, mesmo 

tendo ocorrido o deferimento da liminar aqui retratada, que impede a condução 

da oferta do plano, que se reveste em transformação interna dos demais, 

permanecem fazendo publicidades e palestras pela migração entre os planos. 

 

Em outra posição também importante trazer a 

baila tanto parte do parecer do Ministério Público de São Paulo, como da 

Sentença proferidas na ação que debate a falta de registro das alterações 

estatutárias da Banesprev. Descrito processo tramita perante a 1ª Vara de 

Registros Públicos de São Paulo, processo 1072705-09.2019.8.26.0100, 

seguindo abaixo parte do parecer do MP: 
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A sentença proferida no processo que foi 

confirmada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça demonstra a ilegalidade 

das alterações estatutárias sem a aprovação perante a Assembléia de 

participantes: 
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CONCLUSÃO 

 

 Extrai-se do sitio universal da internet, a 

competência do Ministério Público de São Paulo para a proteção dos direitos 

dos idosos, com a seguinte inteligência: 

 
O Ministério Público atua em prol da pessoa idosa, ou seja, em favor de toda pessoa 

que completar 60 anos, para garantir-lhe a dignidade, o bem estar e o direito à vida, 

conforme expressa ordem constitucional.  

A defesa desses direitos na área cível é promovida pelo Promotor de Justiça com 

atribuição executiva na área do idoso e é dirigida por três temas definidos no Estatuto do 

Idoso.  
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São eles, a defesa do idoso no âmbito coletivo, a defesa do idoso em casos 

individuais quando houver situação de risco e a defesa dos idosos institucionalizados.  

A primeira forma de atuação ocorre para a defesa de interesses de caráter geral e se 

dá, por exemplo, na cobrança de políticas públicas em prol da pessoa idosa, da exigência de 

cumprimento de atendimento prioritário, de demarcação de vagas reservadas aos idosos, 

etc.  

A segunda envolve tanto o encaminhamento administrativo ao idoso em situação de 

risco aos serviços públicos como os da saúde e assistência social, a adesão da família em 

prol dos cuidados necessários, como também as medidas judiciais de proteção ao idoso. 

 

 A população de idosos está crescendo cada vez 

mais e, neste compasso, a chamada “terceira idade” já está sendo vista sob 

outra perspectiva, diante de vários fatores que envolvem a sociedade moderna. 

O termo velhice hoje abriga novos contornos que há poucas décadas nem se 

cogitava. Socorro explica que: 

 

[...] tem-se que a velhice é um conceito em mudança permanente, relacionado 

com fatores socioeconômicos e que não são necessariamente reflexos de 

transformações físicas do processo de envelhecimento. Logo, pode-se afirmar 

que a velhice é fruto da elaboração de um discurso que tende a modificar-se de 

acordo com as necessidades econômicas e políticas do contexto histórico 

social. Por vez, esse discurso condiciona, orienta e define o comportamento 

das pessoas idosas e, mesmo das oportunidades que lhes são permitidas nas 

diversas estruturas sociais. Estes discursos são responsáveis por associar o 

processo biológico de uma imagem – positiva ou negativa – da velhice, 

atribuindo-lhe um status correspondente e que legitimará sua entrada ou 

exclusão em um determinado contexto histórico e social. Nesse caso, o mesmo 

corpo envelhecido pode ter representações totalmente distintas, o que quer 

dizer que a velhice, muito mais do que um conceito biológico, é uma 

construção social (DEBERT, 2004). Da velhice até a terceira idade, estão 

implicados significados que foram sendo atribuídos às pessoas envelhecidas, 

conforme o momento histórico, econômico e cultural. (SOCORRO, 2011, p. 

29). 

 

 Neste entendimento, o Direito deve atuar no 

sentido de promoção dos direitos daqueles que em situações de vulnerabilidade 

merecem uma atenção especial. A mudança do tempo na sociedade, como o é 

encarada a velhice, também deve ter sua atenção jurídica, de modo a garantir 

autonomia e dignidade aos idosos. 
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 Assim, buscando trazer o conceito de idoso sob 

o prisma jurídico, o artigo 1º do Estatuto do Idoso dispõe que: “É instituído o 

Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”. 

 

 A dignidade da pessoa humana é um direito 

fundamental e norteador da Constituição Federal de 1988, prevista no artigo 

1º, inciso III. Conforme Farias e Rosenvald: [...] o postulado fundamental da 

ordem jurídica brasileira é a dignidade humana, enfeixando todos os valores e 

direitos que podem ser reconhecidos à pessoa humana, englobando a afirmação 

de sua integridade física, psíquica e intelectual, além de garantir a sua 

autonomia e livre desenvolvimento da personalidade. (FARIAS; 

ROSENVALD, 2010, p. 124). 

 

 Não obstante, a dignidade da pessoa humana, 

além de ser um direito fundamental, também é um direito de personalidade que 

também deve ser assegurado ao idoso, tanto em sua integridade física, psíquica 

e intelectual, e na sua autonomia privada, dentre outros direitos que devem 

assegurar o livre desenvolvimento da personalidade humana. 

 

 Neste sentido, prevê o Estatuto do Idoso no 

artigo 8º: “O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um 

direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente”. 

 

 Assim, entende-se que o envelhecimento 

também é um direito que compõe a personalidade humana e merece proteção 

jurídica. Ratifica referido diploma infraconstitucional o direito à vida e à saúde, 

além de assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como 

pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, 

garantidos na Constituição e na lei, previsto no artigo 9º e 10º, respectivamente. 

 

 Infere-se, portanto, que um dos objetivos do 

Estatuto do Idoso foi justamente tentar igualar o idoso perante os outros 

indivíduos, na tentativa de proteger o seu estado de vulnerabilidade. Daí que 

se falar no princípio da prioridade do idoso em que: [...] estamos autorizados a 

afirmar a existência do princípio da prioridade do idoso, que determina a 

inserção da pessoa idosa em posição jurídica de prioridade em toda e qualquer 

situação em que esteja envolvida, tanto no âmbito público quanto no privado. 
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O mais relevante é que ocorra a supressão da vulnerabilidade, para que seja 

restabelecida a igualdade substancial. (TEIXEIRA; PENALVA, 2009, p. 120). 

 

 Somente assim é que se pode afirmar que 

poderá existir a autonomia privada e o exercício de iguais liberdades pelos 

idosos, na concretização da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos 

civis, políticos e sociais. É imperioso que os idosos demandam uma proteção 

especial, o que justifica terem um regramento específico, assim como existe 

com as crianças e adolescentes, os consumidores; enfim, indivíduos e situações 

nas quais merecem proteção maior do Estado. 

 

 Com efeito, não podem os aqui tutelados 

ficarem subjulgados às ilegalidades aqui descritas. Não podem ficar a 

mercê de atos que não seguiram o correto procedimento. Não merecem 

ficar recebendo ligações diárias para fazerem adesões, sofrendo pressão e 

ataques psíquicas para a permuta de plano que sequer foi aprovado 

perante o órgão oficial (PREVIC). 

 

 Não podem as aqui representadas usarem de 

um estatuto que sequer tem registro efetivo, nem a homologação das suas 

alterações para fazer a aprovação de um novo plano que acarreta a 

alteração do mutualismo daqueles já existentes com a agressão ao direito 

adquirido dos beneficiários já aposentados. 

 

 Os representados cometem afrontas ao 

direitos das pessoas idosas ao levarem os beneficiários da Banesprev, cuja 

maioria ou quase totalidade tem mais de 60 anos, a terem medo e sofrerem 

com duvidas e angustias em razão de um futuro incerto pelo novo plano 

que está sendo empurrado aos seus colos de forma totalmente ilegal e 

irregular.  

 

DO PEDIDO: 

 

Diante do exposto, requer o recebimento desta 

representação para seu processamento com a oitiva dos Representados, bem 

como a produção de todas as provas necessárias, para que seja determinada o 

processamento de ação judicial, ou a efetivação de termo de conduta, 

determinando-se que os Representados façam a constituição de um Grupo de 
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Trabalho para dar seguimento à reestruturação da Banesprev e dos seus planos 

de previdência, com a suspensão daquele em tramitação perante a PREVIC. 

 

Requer, ainda, que seja determinada a 

suspensão das ligações e encaminhamento de mensagens para convencimento 

da troca de planos com a pretendida migração. 

 

Outrossim, requer também a oitiva da 

Promotoria de Justiça de Registros Públicos, para o acompanhamento desta 

representação, bem como para que os Representados sejam compelidos a 

manter o Estatuto Social da Banesprev sem as alterações ilegais encaminhadas 

para registro. 

 

Protesta provar o quanto alegado em todos os 

meios de prova em direito admitidas, em especial juntada de novos 

documentos, o quanto desde já requer. 

  

Outrossim, requer-se que as publicações 

referentes ao presente feito sejam feitas exclusivamente nos nomes de MARIO 

DE SOUZA FILHO, OAB/SP 65.315 e MARCELO MARCOS ARMELLINI, 

OAB/SP 133.060. 

 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

São Paulo, 03 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 MARCELO MARCOS ARMELLINI 

OAB/SP nº 133.060 
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