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Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal 
Relator, 
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de 
efeito suspensivo interposto em face da decisão que 
deferiu a antecipação de tutela e incluiu o BANESPREV 
no polo passivo da ação civil pública movida pela 
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS 
DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFABESP 
contra a UNIÃO FEDERAL, O BANCO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO S/A (BANESPA) E O BANCO CENTRAL DO 
BRASIL (BACEN), em que pleiteia a instituição de 
fundo de previdência complementar para seus 
associados (funcionários aposentados do BANESPA), 
admitidos na empresa até 22/05/1975, bem como para 
os dependentes dos funcionários falecidos (cópia às 
fls. 1879/1889). 
Às fls. 2.050/2.080, a AFABESP apresentou 
contraminuta ao agravo de instrumento e sustentou a 



presença dos requisitos necessários para a concessão 
da tutela antecipada. Ainda, alegou que o BANESPREV 
passou a ser parte legítima para figurar no polo 
passivo da ação a partir de 2007, em decorrência de 
este ter passado a ser o responsável pela gestão dos 
recursos e pela realização dos pagamentos mensais 
aos aposentados e pensionistas, nos termos do plano 
de complementação de aposentadoria e pensão (Plano 
V), do qual o Agravante é signatário. 
A fls. 2.044/2.046, o Relator indeferiu o efeito 
suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a presença 
dos requisitos previstos no art. 558 do CPC. 
Foram os autos então remetidos a esta Procuradoria 
Regional da República para parecer. 
O recurso não merece ser provido. 
1. Legitimidade passiva do BANESPREV 
Sustenta o agravante sua ilegitimidade passiva, ao 
aduzir que a transferência dos aposentados e 
pensionistas, a partir de 2007, feita pelo BANCO 
SANTANDER para o BANESPREV, não possui qualquer 
relação ou interferência com a obrigação do primeiro, 
de aportar os recursos necessários à satisfação do 
direito dos associados da Agravada, de terem o 
reajuste da complementação de aposentadoria e 
pensão nos termos do Plano V. Ainda, afirma o 
BANESPREV que não será atingido pelo julgamento da 
ação civil pública, uma vez que o único pedido 
remanescente da demanda consiste na aplicação do 
índice IGP-DI-FGV e tal complementação pecuniária 
deverá ser suportada exclusivamente pelo BANCO 
SANTANDER, sendo que ao Agravante incumbirá 
apenas o pagamento da complementação dos 
benefícios, nos moldes do que restar decidido na ação. 
O FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL - 
BANESPREV foi instituído pelo antigo BANCO 
BANESPA (que posteriormente foi incorporado pelo 
BANCO SANTANDER) com o objetivo de executar as 
normas relativas à complementação de aposentadorias 



e pensões dos seus beneficiários, os antigos 
empregados do BANESPA e respectivos dependentes 
(fls. 21/37). 
Conforme aviso aos participantes do plano 
previdenciário oferecido pelo BANCO BANESPA, 
enviado por carta (fl. 1.855), todos os aposentados e 
pensionistas representados pela Agravada foram 
transferidos, de forma unilateral, para o BANESPREV, 
em 2007, e incluídos no plano de complementação de 
benefícios previdenciários (Plano V), aprovado pela 
Secretaria de Previdência Complementar. Foi 
estipulado que ao BANCO SANTANDER competiria o 
custeio do referido plano, como patrocinador, e ao 
BANESPREV, a gestão do plano previdenciário. 
Antes da transferência dos associados da agravada 
para o BANESPREV, os pagamentos de natureza 
previdenciária eram efetuados diretamente pelo 
BANCO SANTANDER, em contrariedade à Lei 
Complementar 109/2001, que exige que a gestão e os 
pagamentos dos recursos necessários para efetivar as 
complementações de aposentadorias e pensões sejam 
realizados por entidade fechada de previdência 
complementar privada. 
Em 2007, houve a regularização formal do regime de 
gestão do plano previdenciário dos aposentados e 
pensionistas representados pela ASSOCIAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – AFABESP, quando o 
BANESPREV assumiu a gestão do Plano V. 
Sendo assim, não merece prosperar a alegação do 
BANESPREV, uma vez que, não obstante caiba ao 
BANCO SANTANDER o aporte dos recursos 
necessários ao pagamento da complementação de 
aposentadorias e pensões dos associados à AFABESP, 
o Agravante também deve figurar como réu na presente 
demanda, por ser a entidade de previdência privada 
responsável pela gestão dos recursos e pelos 
pagamentos mensais, nos termos do plano de 



complementação de aposentadoria e pensão (Plano V). 
Ademais, ao contrário do que foi alegado no presente 
recurso, o Agravante sofrerá as consequências do 
julgamento de procedência do pedido, pois o plano de 
complementação de aposentadoria por ele 
administrado deverá ser alterado, para que nele seja 
previsto o direito ao reajuste dos benefícios auferidos 
pelos associados da Agravada segundo o índice IGP-
DIFGV. 
Os recursos necessários ao pagamento do reajuste das 
complementações de benefícios deverão ser aportados 
pelo BANCO SANTANDER e terão de ficar vinculados 
ao pagamento dos benefícios em questão. 
Assim, tendo o BANESPREV assumido a gestão do 
plano previdenciário, deve a referida entidade de 
previdência complementar figurar no polo passivo da 
ação. 
2. Preenchimento dos requisitos para a manutenção da 
tutela antecipada  
O BANESPREV alega que o reajuste da 
complementação de aposentadorias e pensões pagas 
aos funcionários aposentados do BANESPA e a seus 
dependentes encontra-se vinculado à variação dos 
vencimentos dos empregados ativos e não pode estar 
relacionado ao índice de reajuste dos títulos emitidos 
pela União, que foram negociados pelo BANCO 
SANTANDER. 
Argumenta que o deferimento da tutela antecipada 
apresenta caráter irreversível, pois a legislação que 
regulamenta as entidades fechadas de previdência 
complementar estabelece a necessidade de 
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 
planos oferecidos, devendo, para isso, haver a 
provisão de valores estimados com base nos 
pagamentos previstos até o recebimento integral pelo 
último beneficiado. Por fim, alega que a manutenção da 
tutela antecipada implica a necessidade de imediato 
aporte de valores ao Plano V, administrado pelo 



Agravante, a fim de que seja mantido o equilíbrio 
financeiro e atuarial, o que poderá acarretar a redução 
dos próprios recursos aportados à entidade de 
previdência privada para o pagamento dos benefícios, 
gerando um desequilíbrio nas contas e 
comprometimento da continuidade do plano. 
A complementação da aposentadoria dos funcionários 
do BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A 
(BANESPA) e da pensão dos dependentes foi 
estabelecida no Regulamento de Pessoal do BANESPA, 
em seu art. 100, que previa tal direito desde que os 
beneficiários renunciassem, expressamente, a 
eventuais vantagens que tivessem sido instituídas ou 
viessem a ser pagas pelo banco (fl. 176). 
Posteriormente, a Lei estadual 9.466/1996, em seu art. 
8º, dispôs que o Poder Executivo ficaria responsável 
pelo pagamento da complementação de aposentadoria 
dos empregados do BANESPA, admitidos na referida 
instituição até 22 de maio de 1975, “bem como da 
suplementação de pensão dos dependentes no caso de 
falecimento de tais empregados, mediante amortização 
parcial, em valor equivalente, das dividas do Estado 
junto àquela Instituição”. 
Para dar cumprimento ao pagamento das 
complementações de benefícios, foi firmado, em 
22/05/1997, contrato de assunção de dívidas (fls. 
564/569), por meio do qual a UNIÃO assumiu a dívida 
do ESTADO DE SÃO PAULO perante o BANESPA, 
sendo que, para garantir o pagamento, a UNIÃO emitiu 
diversos títulos públicos, no valor equivalente à dívida 
atuarial do BANESPA junto a seus funcionários, a partir 
do ano de 1998. Os títulos foram emitidos na 
modalidade nominativa e inegociável, sendo que a 
atualização do valor do ativo seria feita pelo IGP-DI – 
FGV, nos termos do item 8 do Parecer 
201/SNT/CODIP/DIRED, de 22/05/1997 (fls. 214/218), 
contido na Mensagem nº 106/1997, aprovada pelo 
Senado Federal (fls. 213/214). 



Em seguida, o Senado Federal promulgou a Resolução 
nº 118/1997, por meio da qual autorizou o ESTADO DE 
SÃO PAULO a contratar operações de refinanciamento 
de dívida relativa ao contrato celebrado em maio de 
1997 (fl. 219). 
Em 2000, foi instituído o plano de complementação de 
aposentadorias e pensões (Plano Pré-75), destinado 
aos funcionários do BANESPA admitidos até 22 de 
maio de 1975 . O regulamento do referido plano previa, 
em seu art. 37, a correção dos benefícios a cada 
período de 12 meses, pela variação do IGP-DI, apurado 
no período de 01/01 a 31/12 do ano anterior (fl. 624). 
Segundo relatado na decisão agravada, houve pouca 
adesão ao Plano Pré-75, talvez em virtude da existência 
de cláusulas restritivas de direitos, sendo que, de um 
total de aproximadamente 14 mil funcionários 
aposentados e 1,5 mil funcionários ativos, contratados 
pelo BANESPA até maio de 1975, somente 851 
aderiram ao plano previdenciário e migraram para o 
BANESPREV. 
Assim, a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
APOSENTADOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - AFABESP ajuizou a ação civil pública para 
tutelar o direito de seus associados que não aderiram 
ao referido plano. 
Ao contrário do que defende o Agravante, há 
fundamento legal e contratual para o reajuste da 
complementação de aposentadorias e pensões, nos 
termos do Plano Pré-75. 
Como já mencionado, a UNIÃO assumiu as dívidas do 
ESTADO DE SÃO PAULO perante o BANESPA, por 
meio de contrato celebrado em maio de 1997. Para 
tanto, a UNIÃO emitiu duas espécies distintas de ativos 
para quitar as dívidas do Estado perante a instituição 
financeira: a) Letras do Tesouro Nacional, que gozavam 
de maior liquidez, destinadas a quitar os Certificados 
de Depósito Interbancário – CDI e débitos junto ao 
Banco Central, bem como a recomposição dos limites 



de compulsório; b) créditos securitizados junto ao 
Sistema Securitizar da Central de Custódia e 
Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, de valor 
equivalente ao passivo atuarial relativo ao abono 
mensal para aposentados e pensionistas Pré-75. Nos 
termos da cláusula terceira, parágrafo segundo, “d” e 
“e”, do contrato de assunção de dívidas, os créditos 
securitizados seriam reajustados mensalmente pelo 
IGP-DI e teriam juros remuneratórios de 12% ao ano (fl. 
566). 
Após, a Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista 
o disposto no Decreto 3.540/2000, editou as Portarias 
386, de 14/08/2000, e 391, de 21/08/2000, que 
determinaram a conversão dos créditos anteriormente 
securitizados em favor do BANESPA em Certificados 
Financeiros do Tesouro, Série A – CFT – A (fls. 
653/654). Segundo as Portarias 386 e 391, uma parte 
desses certificados continuou com o BANESPA e a 
outra foi transferida ao BANESPREV, em valor 
correspondente ao passivo atuarial a ele transferido, 
em decorrência da migração dos funcionários 
admitidos pelo Banespa até 22 de maio de 1975 para o 
Plano de Complementação de Aposentadorias e 
Pensões (Plano Pré-75). 
Segundo o art. 1º, VI, da Portaria 386, os Certificados 
Financeiros do Tesouro emitidos para o BANESPREV 
seriam inegociáveis, e os emitidos para o BANESPA 
seriam negociáveis. 
Conclui-se que a UNIÃO emitiu duas modalidades de 
ativos para o pagamento das dívidas do ESTADO DE 
SÃO PAULO perante o BANESPA, sendo estipulado 
que, para o pagamento do passivo atuarial relativo ao 
abono mensal para os aposentados e pensionistas Pré-
75, seriam emitidos créditos securitizados, que 
deveriam ser reajustados pelo IGP-DI. A existência de 
duas espécies de ativos e a relação de uma delas ao 
pagamento das complementações de aposentadorias e 
pensões revela a vinculação. 



Por conseguinte, soa razoável que, se foi determinado 
que os títulos emitidos para garantir o pagamento do 
passivo atuarial do BANESPA, relativo ao abono 
mensal para aposentados e pensionistas Pré-75, 
seriam atualizados pelo IGP-DI, este seja também o 
índice de reajuste aplicado na correção das 
complementações de aposentadorias e pensões dos 
associados da Agravada, atualmente inseridas no 
Plano V, administrado pelo BANESPREV. 
Conforme já referido, o art. 37 do Regulamento do 
Plano Pré-75 também previu que os referidos títulos 
fossem atualizados pelo IGP-DI-FGV (fl. 624). 
Além disso, o fato de haver previsão no regulamento 
de pessoal do BANESPA, de 1965, bem como no de 
1984, de que as complementações dos Pré-75 seriam 
corrigidas nos mesmos moldes do reajuste dos 
vencimentos dos funcionários da ativa, não pode 
justificar a negativa de reajuste das complementações, 
com base no IGP-DI-FGV. 
Conforme informado na inicial da ação civil pública, o 
BANESPA teria congelado por três anos a remuneração 
do pessoal da ativa para atingir os aposentados que 
não aderiram ao Plano Pré-75, sendo que, para os 
funcionários da ativa, foi oferecida pela instituição 
financeira uma série de vantagens que não foram 
estendidas aos aposentados, como, por exemplo, 
estabilidade no emprego por um ano, abonos 
pecuniários e participação nos lucros. Segundo a 
AFABESP, tais fatos revelam a manobra do BANESPA 
de congelar o benefício de complementação de 
aposentadoria e pensão daqueles que não aderiram ao 
plano previdenciário (fls. 73/74). 
Sendo assim, o reajuste da complementação das 
aposentadorias e pensões dos “Pré-75”, que não 
aderiram ao plano previdenciário, ter-se-ia dado com 
índice acentuadamente inferior, em relação ao IGP-DI. 
Ademais, deve ser levado em consideração que os 
associados da Agravada tutelados na presente ação 



civil pública não obtiveram as mesmas vantagens dos 
funcionários ativos, como foi mencionado na petição 
inicial da ação civil pública. 
Verifica-se que o BANCO SANTANDER, ao não 
repassar para os incluídos no Plano Pré-75 os 
rendimentos dos Certificados do Tesouro Nacional, 
deixou de observar o direito adquirido desses 
aposentados e pensionistas ao reajustamento das 
complementações com base no IGP-DI-FGV, pois os 
títulos estavam relacionados ao pagamento do passivo 
previdenciário do BANESPA e foram emitidos com a 
característica de inegociabilidade. 
Ao garantir o compromisso com a complementação de 
aposentadorias e pensões, o antigo BANESPA (hoje 
BANCO SANTANDER) assumiu o risco dos títulos 
dados em garantia. Todavia, o risco assumido por uma 
instituição financeira não poderia ser repassado a 
funcionários aposentados e pensionistas. 
Ademais, em razão da suposta valorização dos títulos, 
produziu-se uma mais valia que, se ficasse com a 
instituição financeira, representaria um ganho 
injustificado em relação aos aposentados e 
pensionistas, pois foi justamente em função dos 
benefícios previdenciários que a garantia fora 
constituída. Entre a apropriação da valorização pela 
instituição financeira ou pelos beneficiários 
previdenciários, deve-se realizar uma interpretação 
firmemente orientada pelos direitos fundamentais. 
Nesse ponto, a Constituição brasileira faz indicações 
precisas, à medida que explicita a previdência social 
como um direito social (art. 6º e art. 194) e, sobretudo, 
estabelece a valorização do trabalho como fundamento 
da ordem econômica. 
Afinal, os excedentes financeiros provenientes dos 
ativos emitidos para o pagamento das 
complementações foram negociados livremente no 
mercado pela instituição financeira e, segundo a 
Agravada, geraram lucro de R$ 17,5 bilhões (fl. 2.074). 



Se os títulos públicos emitidos representaram uma 
oportunidade de lucro, parece justo que a valorização 
seja repassada – ainda que parcialmente – aos 
funcionários do BANESPA admitidos até 22 de maio de 
1975, em pagamento do reajuste da complementação 
de suas aposentadorias e pensões. 
Por fim, não se justifica a alegação do Agravante, de 
que "a antecipação dos efeitos da tutela implica a 
necessidade de imediato aporte de valores no Plano V, 
administrado pelo Agravante, a fim de manter o 
equilíbrio financeiro e atuarial do plano, o que poderá 
ocasionar a redução dos próprios recursos aportados 
no Agravante para o pagamento do benefício, gerando 
desequilíbrio nas contas e o comprometimento da 
própria continuidade do plano" (fls. 17/18), pois, ao 
contrário do afirmado pelo BANESPREV, o imediato 
aporte de valores aumentará os recursos do Agravante, 
para fazer frente ao pagamento das complementações 
de aposentadorias e pensões dos “Pré-75”. 
Como visto, o BANCO SANTANDER é o patrocinador 
do plano previdenciário (Plano V), sendo que a ele 
compete o aporte dos recursos necessários ao 
pagamento da complementação de aposentadorias e 
pensões dos associados à AFABESP. Nesse sentido, o 
art. 7º do Regulamento do Plano V estabelece que o 
patrocinador assume a totalidade dos encargos 
necessários ao pagamento dos benefícios previstos no 
referido regulamento. Já no art. 8º do Regulamento do 
plano previdenciário há previsão de que o custeio do 
plano terá como fonte o aporte de recursos 
complementares, na forma prevista. Ainda, conforme o 
disposto no art. 11 do Regulamento do Plano V, o 
patrocinador deverá recompor a insuficiência 
patrimonial, caso constatada, de modo a garantir os 
compromissos correntes (fl. 1616). 
Portanto, a manutenção da tutela antecipada não 
acarretará a redução dos recursos aportados ao 
BANESPREV para o pagamento dos benefícios de 



complementação de aposentadorias e pensões, nem 
ocasionará desequilíbrio nas contas e 
comprometimento da continuidade do plano, pois 
eventuais insuficiências deverão ser cobertas pelo 
BANCO SANTANDER, na qualidade de patrocinador, 
segundo o disposto no Regulamento do Plano V. 
Ao não atualizar os benefícios dos aposentados e 
pensionistas, o BANCO SANTANDER e o Agravante 
descumprem o contrato de assunção de dívidas, 
celebrado em 1997, e a Resolução nº 118/1997, que o 
aprovou. Ainda, há afronta ao art. 37 do Regulamento 
do Pré-75, que previa a correção dos benefícios a cada 
período de 12 meses pela variação do IGP-DI. 
O fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação decorre da natureza alimentar dos benefícios 
dos associados da Agravada, pois, como bem apontou 
o Magistrado subscritor da decisão recorrida (fl. 1.886): 
Logo, impossível deixar de reconhecer que a 
complementação de aposentadorias e pensões deverá 
ser reajustada nos mesmos moldes dos títulos 
emitidos para custeá-la, sob pena de provocar o 
enriquecimento sem causa do Banco Santander (Brasil) 
S/A, cuja vedação erige-se em princípio de sobredireito 
de há muito tempo consagrado. 
Se não bastasse, inegável que a aludida 
complementação reveste-se de natureza alimentar o 
que torna, evidente, o fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação, ainda mais se for 
levado em consideração a avançada idade da maioria 
dos beneficiários pelo fato de já estarem aposentados 
ou serem pensionistas. 
Destarte, presentes os requisitos necessários à 
antecipação dos efeitos da tutela, a decisão recorrida 
há de ser mantida. 
Opina o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo 
desprovimento do agravo. 
São Paulo, 30 de agosto de 2013. 
Walter Claudius Rothenburg 
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