
São Paulo, 28 de maio de 2021.  

 
Moção de repúdio ao Banco Santander, patrocinador do Banesprev e 
Cabesp (Caixa Beneficente de Saúde) e à Previc 
 
Os delegados presentes no 22º Congresso Nacional dos Participantes de Fundos 
de Pensão e de usuários de Planos de Saúde de Autogestão, realizado 
virtualmente nos dias 27 e 28 de maio de 2021, aprovam a seguinte Moção de 
Repúdio: 
 
Infelizmente em todos os Congressos da Anapar são apresentadas Moções de 
Repúdio ao Banco Santander, devido à política desumana praticada contra os 
seus funcionários em nosso país. Visando elevar seus lucros da subsidiária 
brasileira, que responde por 1/3 do lucro global do conglomerado, o Banco não 
mede esforços na retirada de direitos adquiridos dos seus funcionários ativos e 
aposentados, nesse contexto em que a previdência complementar e os planos de 
saúde estão no foco da ganância dos banqueiros.  

A lista de ataques aos participantes e assistidos é longa e vem crescendo nos 
últimos anos, a começar pela alteração estatutária aprovada em 2019 pela 
PREVIC, realizada de maneira irregular e que está sub judice. Este ato da 
autarquia foi inclusive contra suas próprias exigências elencadas em ofícios a 
EFPC em um primeiro momento, mas inexplicavelmente seu entendimento foi se 
alterando, o que colaborou decisivamente para esvaziar a Assembleia de 
Participantes do Banesprev, chancelando antigas pretensões do patrocinador. 

A Assembleia de Participantes é fruto de uma grande conquista da luta dos 
trabalhadores bancários do antigo Banco do Estado de São Paulo (Banespa), pois 
garante que qualquer alteração do próprio Estatuto e dos Regulamentos dos 
Planos só pode ser efetuada com a aprovação da maioria de votos dos 
participantes e assistidos. 

O desrespeito ao Estatuto é tão evidente que o Banesprev não conseguiu o 
registro das alterações aprovadas pela Previc, apesar de ter impetrado Ação 
Judicial contra o Cartório de Notas, esta, julgada improcedente e já com trânsito 
em julgado.  

Mesmo sem obter o devido registro do Estatuto, no final de 2020, o Fundo propôs 
uma nova alteração, desta vez mais profunda, extinguindo as Diretorias Eleitas e 
possibilitando ao Conselho Deliberativo dissolver os Comitês Gestores e o Comitê 
de Investimentos, culminando com praticamente a extinção dos eleitos da Gestão, 
pois sobrarão apenas vagas nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, onde 2/3 das 
cadeiras é ocupada pelos indicados da patrocinadora, com voto de minerva. A 
eleição garantida neste novo Estatuto, também apresenta falhas gritantes, pois 
permite que o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva interfiram no 



processo, ao passo que, no registrado em Cartório, era função exclusiva da 
Comissão Eleitoral. 

O mais espantoso foi a nova aprovação da PREVIC, mesmo sendo alertada e 
notificada da pendência de registro do estatuto anterior, aprovado irregularmente 
em fevereiro de 2019. Ressalta-se ainda que a autarquia ignorou totalmente os 
pedidos de habilitação feita por três associações de participantes neste novo 
processo. 

A série de medidas tomadas ao longo do tempo mostra que há uma linha de 
conduta, uma sistemática ação do Banesprev para a extinção das conquistas dos 
participantes, todas recebendo o aval do órgão regulador. 

No intervalo das duas alterações do estatuto relatadas aqui, alteram também a 
contabilização dos ativos dos planos de benefício definido que estavam marcados 
na curva, passando a contabilizá-los a mercado. Esse procedimento se deu à 
revelia dos normativos vigentes à época, o que foi denunciado à PREVIC.  

A autarquia levou nove meses para responder que a denúncia elaborada pelos 
participantes tinha total fundamento, porém, no momento da resposta, já havia 
uma norma vigente que viria a possibilitar a operação. Reconheceu que realmente 
os normativos não permitiam a alteração à época em que foi efetivada, mas que 
não poderia fazer mais nada, dado que no momento da resposta já seria uma 
operação regular! 

Com isso, as carteiras do Banesprev passaram a carregar toda a volatilidade do 
mercado, sem qualquer explicação aceitável, a não ser pela necessidade de 
liquidez que a direção do Fundo veio a evidenciar logo na sequência, 
evidentemente com o voto contrário dos eleitos: a criação de um rebaixado 
Plano de Contribuição Definida, com o objetivo de extinguir todos os planos de 
Beneficio Definido da entidade que abrigam mais de 25 mil participantes, todos 
idosos (alguns deles centenários), sendo que 98% já assistidos, recebendo  
benefícios de aposentadoria ou pensões.  

Para atingir seus objetivos, o Banco Santander não mede esforços, 
desrespeita a legislação, editais de privatização, regulamentos de planos de 
benefícios, estatuto da EFPC, governança corporativa, sentenças judiciais e 
Termo de Compromisso que assinou com os Sindicatos, em Aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho.  

Não há limites para a truculência do Santander/Banesprev. O desrespeito aos 
dirigentes eleitos é generalizado, utiliza de argumentos rasos e descabidos para 
evitar que os representantes levem informações para os participantes. Apela, 
inclusive, para a Lei de Proteção de Dados (LGPD) para amordaçar os eleitos, 
forçando-os a assinar um termo de confidencialidade que não tem nenhum 
respaldo legal.  



Infelizmente, todos estes ataques foram notificados à PREVIC, que arquivou a 
maioria das denúncias, ou simplesmente deixa sem respostas várias delas. Uma 
inclusive trata de desrespeito ao regulamento de um dos planos de benefícios 
(Banesprev II), onde há a previsão de equalização dos benefícios dos assistidos 
aos salários da ativa, não foi efetivada, e, mesmo alertada, prossegue com a 
análise de um plano CD onde as reservas matemáticas estão subavaliadas pela 
falta dessa equalização.    

Destacamos ainda a total falta de compromisso do Banco Santander com a 
Previdência Complementar de seus novos funcionários. Após o fechamento de 
outro Fundo de Pensão que patrocina, com estrutura praticamente virtual, 
denominado SantanderPrevi, os novos contratados pela empresa recebem como 
única oferta de participação nesse tipo de benefício, a previdência aberta e, 
pasmem, em instituição financeira concorrente. 

Além dos ataques aos planos previdenciários, também estão tentando alterar toda 
a rede de saúde da Cabesp (Caixa Beneficente do antigo Banespa), plano de 
saúde de autogestão, com descredenciamento de hospitais e de vários médicos, 
descumprindo também acordos coletivos assinados com os sindicatos. Durante a 
pandemia, faz campanha para as pessoas só procurarem médicos em caso de 
urgência, o que é elogiável, porém, na contramão de suas recomendações, 
descredencia médicos que não atenderem pacientes por período superior a 12 
meses!  

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 visam apenas tirar os direitos dos participantes e 
assistidos, negando-se a negociar seriamente com as entidades de representação 
e sindicatos sobre esses assuntos que tanto afligem os trabalhadores. 

Estendemos esta Moção de Repudio à Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC), que além de normatizar, o que não é sua função, mas 
do Conselho Nacional de Previdência Complementar-CNPC, ainda colabora 
ativamente para a extinção dos direitos dos participantes do Banesprev, 
SantanderPrevi e Cabesp, mas também ao Sistema de Previdência Complementar 
Fechado Brasileiro, conforme demonstrado neste documento e em outros normas 
publicadas, como por exemplo, a permissão para as entidades trocarem índices 
de reajustes dos benefícios de participantes assistidos, com direito adquirido há 
décadas, em total desrespeito à lei 109/2001. 

 


