
Ao Conselho Fiscal do Banesprev

Denúncia de descumprimento do Estatuto do Banesprev

Na reunião do Comitê  Gestor  do  Plano II,  realizada no dia  14/12/2021,  os  membros
eleitos desse Comitê foram surpreendidos com a informação trazida pelo Presidente do
Banesprev que os Comitês Gestores de todos os Planos foram extintos pelo Conselho
Deliberativo  na  reunião  realizada  em  09/12/2021,  devendo  os  atuais  membros  dos
Comitês Gestores concluírem o atual mandato e não mais será convocada eleição para
preenchimento dos cargos desses Comitês.

Ocorre que o Estatuto em vigor prevê no Artigo 12, Parágrafos 6º e 7º que o Conselho
Deliberativo tem competência para aprovar a criação de Comitês Gestores mas não prevê
que esse Conselho poderá extingui-los.

Art.  12  –  São  órgãos  responsáveis  pela  administração  e  fiscalização  do
BANESPREV:

a) O Conselho Deliberativo;

b) A Diretoria Executiva;

c) O Conselho Fiscal;

d) A Assembléia Geral de Participantes.

………………….

Parágrafo 6º – O Comitê Gestor dos Planos I, II, III, IV, V e Conselho Administrativo
do Plano Pré-75 são colegiados com competência vinculadas especificamente aos
respectivos  planos  devidamente  aprovadas  pelo  Conselho  Deliberativo  do
BANESPREV.  As  reuniões  desses  colegiados  serão  trimestrais  em  caráter
ordinário e extraordinariamente quando necessário.

Parágrafo  7º  -  O  Conselho  Deliberativo do  BANESPREV  poderá,  observada  a
conveniência e necessidade, instituir comitês gestores para os futuros planos de
benefícios, definindo competências e forma de composição dos mesmos.

Pelo Estatuto vigente cabe à Assembleia referendar as decisões do Conselho Deliberativo
no que se refere, dentre outras, a alterações estatutárias, e só desta forma seria possível
a extinção desses Comitês,  através de propositura do Conselho Deliberativo para a sua
exclusão do estatuto vigente. 

Art. 15 – Compete à Assembléia Geral:

I)  eleger  e  destituir  os membros dos órgãos previstos  no artigo 12,  cuja
nomeação não for da livre escolha do Banco Santander (Brasil) S.A.

II) tomar, anualmente, as contas da Diretoria e deliberar sobre o balanço e a
conta de resultados por ela apresentados;



III)  deliberar  sobre  alterações  do  estatuto  e  decidir  sobre  os  casos  nele
omissos, “ad-referendum” da autoridade competente;

IV) deliberar sobre a dissolução do fundo;

V)  referendar  resoluções  do  Conselho  Deliberativo e  da  Diretoria  do
BANESPREV atinentes aos regulamentos previstos neste estatuto, inclusive
os convênios firmados na forma do artigo 5º.

Desta forma, solicitamos ao Conselho Fiscal que tome as medidas cabíveis para garantir
o cumprimento do Estatuto e também observar a necessidade de convocar as eleições
desses comitês o mais breve possível,  posto que o mandato dos atuais membros se
encerra em 06/05/2022.

Certos do pronto atendimento e antecipadamente agradecendo a atenção,

Subscrevemos


