
ENTENDA 
TUDO SOBRE  
O GT CABESP

COMUNICAÇÃO COM OS ASSOCIADOS 
As entidades decidiram que iriam fazer a divulgação de 
tudo que foi discutido somente após encerrar o processo 
de diálogo com o Banco/Cabesp, não para esconder nada 
de ninguém, mas apenas para não criar confusão. 

Ficaria inviável reportar cada discussão feita e que 
poderia vir a não se efetivar. O melhor seria fazer uma 
ampla campanha de divulgação e discussão para que na 
Assembleia as pessoas estivessem plenamente esclarecidas.

Histórico da  
criação do GT
Desde a privatização do Banespa, os 
sindicatos têm assinado juntamente 
com o aditivo à CCT - Convenção 
Coletiva de Trabalho, dois termos de 
compromisso em relação ao Banesprev 
e Cabesp. Esses termos garantem que 
quando o Banco Santander convoque 
um Grupo de Trabalho paritário toda vez 
que pretender fazer alguma alteração 
de estrutura ou que traga reflexos 
aos trabalhadores, associados e 
participantes em uma dessas entidades.

Portanto, a criação do GT recentemente 
foi uma obrigação trabalhista, resultante 
de um acordo sindical. Os dirigentes 
sindicais, quando convidados pelo 
banco para a instalação do GT Cabesp, 
entendendo a necessidade de ampliar 
o debate, reivindicaram ao Banco a 
inclusão das associações na composição 
do GT, o que foi prontamente aceito.

Portanto, tivemos representantes dos 
Sindicatos e Associações defendendo os 
interesses dos associados e beneficiários 
no referido Grupo de Trabalho. A última 
reunião ocorreu em 24 de agosto de 
2022, e após essa data ainda ocorreram 
mais duas reuniões onde a pauta foi 
exclusivamente ajuste de calendário 
e definição de próximos passos, não 
havendo mais debates ou negociação 
sobre a proposta de alteração do estatuto.

BOLETIM

Em um ciclo de debates iniciado em 18 de maio de 
2022, com 11 reuniões realizadas, foram muitos os 
temas discutidos entre o grupo de trabalho paritário 
- e nem sempre se alcançou consenso nos pontos. 
Em razão disso, a comunicação sobre todos os 
trâmites discutidos seria improdutiva, podendo 
alarmar os colegas de forma desnecessária. Por isso, 
convidamos os associados a conhecerem nas próximas 
páginas o que aconteceu durante este período.
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TEMAS E DIAGNÓSTICOS 

Sobre a pauta e  
diagnóstico do banco

Do nosso lado, deixamos sempre muito claro que o 
objetivo dos representantes dos associados/be-
neficiários é o de garantir o atendimento de quali-

dade a todos até a última pessoa, cumprindo a missão 
pela qual a Cabesp foi criada em 27 de junho de 1968. 
Lembramos também que o problema na governança 
também ocorria do lado dos representantes, visto que 
foram eleitos colegas que têm vários requisitos exigidos 
no atual estatuto. Portanto, eventual alteração teria que 
ser para os dois lados.

Qualquer proposta de alteração na estrutura de gover-
nança deveria manter o equilíbrio na gestão e garantir 
a equidade de poder nas decisões. Essa premissa hoje 
não ocorre no caso da Diretoria da Cabesp, uma vez que 
a composição é paritária sendo 2 indicados e 2 eleitos. 
Em caso de empate, a decisão cabe ao representante do 
banco qual o Presidente da Cabesp.

Relatamos em nosso diagnóstico inúmeros proble-
mas em relação à atual forma de gestão, esvaziamen-
to das diretorias eleitas, interferência dos indicados nas 
áreas dos eleitos, entre outros.

Em relação à prestação de serviços, também denun-
ciamos a enxurrada de reclamações por procedimentos 
e atendimentos negados por não constarem do rol da 
ANS, sendo que a Cabesp SEMPRE atendeu além da lis-
ta. Registramos que todas propostas viriam no sentido 
de resgatar a autonomia e representatividade dos elei-
tos, além de garantir:

• Perenidade da Cabesp;
• Garantir o atendimento de  

qualidade para todos, associados/
beneficiários e dependentes;

• Responsabilidade na gestão;
• Manutenção do equilíbrio da  

gestão entre indicados e eleitos.

Inicialmente, os representantes do Santander e Cabesp 
apresentaram a dificuldade de continuidade na gestão 
da Cabesp, trazendo um diagnóstico com problemas 

principalmente de governança, que se dá pela falta de 
funcionários na ativa (hoje existem por volta de 200) 
para que pudessem ser indicados para representar os 
patrocinadores na Cabesp, além dos requisitos exigidos 
no atual Estatuto. Portanto, segundo eles, seria necessá-
rio fazer algumas alterações na forma de indicação dos 
representantes do empregador, aproveitando para fazer 
uma proposta de nova estrutura de governança, manten-
do algumas premissas:

• Perenidade da Cabesp;
• Qualidade no atendimento;
• Equilíbrio econômico/ 

financeiro da Cabesp;
• Gestão eficiente dos recursos.

Sobre nossa  
pauta e diagnóstico 



Proposta do Banco Proposta das Entidades

PROPOSTAS DEBATIDAS NO GT

• GOVERNANÇA: Em resumo, o banco propôs a 
criação de uma nova estrutura de governança 
onde seria criado um Conselho Deliberativo 
paritário, formado por seis membros, sendo três 
eleitos, três indicados e o voto de desempate 
seria dado pelo presidente, que seria um dos 
indicados pelo patrocinador/empregador. A 
proposta também contempla mudanças em pré-
requisitos necessários para ocupar os cargos 
e redistribui algumas atribuições de outros 
órgãos colegiados como Assembleia e Conselho 
Fiscal para o novo Conselho Deliberativo.

• ELEGIBILIDADE: O banco tinha o interesse 
em “fechar” a entrada ou alteração de novos 
dependentes. Caso o associado optasse 
por alterar dependentes ou incluir novos 
dependentes, esses novos entrantes teriam 
que pagar um valor a ser definido.

• GOVERNANÇA: Os representantes concordariam 
com a criação do Conselho Deliberativo, desde 
que se garantisse a correlação de forças e 
poder decisório em caso de empate. Ou seja, as 
deliberações deveriam sempre ocorrer por maioria, 
como era no Banesprev. Exemplo: 2/3 dos  
membros ou algo parecido, que nos garantisse a 
tranquilidade de que o banco não tivesse poderes 
maiores que os nossos ou pudesse tomar decisões 
que não fossem boas para associados e beneficiários.

• BLINDAGEM DO PLANO DA DIRETA: Também 
constou de nossa pauta a necessidade de  
blindagem do plano da Direta, que é o maior plano 
e impacta na vida de toda comunidade banespiana. 
Nossa proposta foi: “Os assuntos referentes ao  
plano da Direta deveriam passar obrigatoriamente 
por Assembleia Geral dos associados, ou seja, 
qualquer deliberação referente ao nosso plano, seja 
qual for, deveria ser submetida à assembleia e não 
ao novo Conselho Deliberativo.”

• ALTERAÇÃO DE ALGUNS ARTIGOS DO ATUAL 
ESTATUTO: Adequar a redação de alguns artigos, 
como os colegas que eram associados e foram 
redefinidos como beneficiários (os chamados art. 
31), deixando de ter o direito a votar, ser votado e 
participar de assembleia. Outro artigo é o 64 que trata 
da destinação de patrimônio em caso de extinção 
da Cabesp. A redação atual fala de transferência ao 
Santander, que aplicará em obras sociais a benefício 
de seus funcionários (antes era ao Banespa, mas 
com a privatização houve alteração do destinatário). 
A proposta era alterar para que eventual patrimônio 
remanescente seja transferido para Santas Casas ou 
entidades ligadas a prestação de saúde

VS

E como se daria qualquer 
alteração do estatuto?
Desde a primeira reunião deixamos claro que, na  
hipótese de qualquer proposta ser aceita de forma 
UNÂNIME por todos os representantes do Grupo 
de Trabalho, necessitaríamos de um tempo para a 
divulgação e discussão com associados e beneficiários. 
Somente depois dessa ampla discussão e todas 
as dúvidas esclarecidas, a proposta seria levada 
ao debate e deliberação em Assembleia Geral 
convocada para esse fim. Ou seja, caberia aos 
associados/beneficiários da Cabesp a decisão 
de aceitar ou não a proposta de alteração.



POR QUE O GT NÃO PROSPEROU?

Afubesp, Seeb/SP, Fetec/SP, Feeb/SP/MS, Contraf/CUT e Contec

Durante as onze reuniões que ocorreram tivemos 
debates duríssimos, tensos e muitas vezes beiran-
do o rompimento e finalização das discussões. De 
um lado, o banco defendendo seus interesses e do 

outro os representantes dos associados/beneficiários de-
fendendo os interesses dos banespianos.

Tivemos alguns avanços como, por exemplo, a garantia 
da blindagem do plano da Direta, a alteração dos artigos 
que tratam do pessoal do artigo 31 e o artigo 64, sobre a 
destinação do patrimônio remanescente. Tudo isso, só de-
pois de muita insistência para que o banco concordasse.

O grande problema foi que o Banco encaminhou uma 
proposta de redação que não deixava claro os compromis-
sos assumidos e relatados acima.

No momento em que recebemos a proposta, pedimos 
um prazo para que pudéssemos avaliar e apontar as in-
consistências, além de devolver a proposta com nossa 
sugestão de adequação da redação.

Em reuniões da presidente da Cabesp com os sindi-
catos e associações relatamos os problemas encontra-
dos na redação apresentada por eles e solicitamos um 

PRÓXIMOS PASSOS 
• Não sabemos como o banco irá reagir a essa 

forma de término das negociações;
• Do nosso lado, temos a consciência de que fizemos 

tudo para alcançar os objetivos iniciais apresentados. 
Reforçamos em na correspondência final nosso 
compromisso e disposição em continuar debatendo;

• É importante agora ficarmos unidos e atentos 
para o futuro. Juntos somos mais fortes, com 
sindicatos, associações, associadas e associados. 
A Cabesp é nossa e vamos lutar até nossas 
últimas forças para defender nossos direitos!

Até a vitória!

prazo para que 
pudéssemos dis-
cutir internamen-
te. Somente após 
chegarmos a um 
consenso entre as 
entidades, sindica-
tos e associações, 
nos reuniríamos 
novamente com o 
Banco e Cabesp 
para tentar finali-
zar uma proposta, 
a qual seria am-
plamente discutida 
com os associa-
dos/beneficiários e depois submetida à Assembleia Geral 
para deliberarmos sobre aceitar ou não a alteração.

Como não houve concordância por parte do Banco/Ca-
besp sobre o prazo solicitado, as discussões se encerra-
ram sem a solução do problema.


