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Eleições Economus 2020

E

Max Freddy, Primo Minari e Rogério Perna
são os canditados da Afaceesp

ntre 06 e 17 de abril acontece mais
uma eleição para preenchimento de
vagas nos Conselhos do Economus.
Neste pleito serão escolhidos dois representantes para o Conselho Deliberativo
e um para o Conselho Fiscal, mais seus
respectivos suplentes. Em processo interno, o Conselho de Administração da
Afaceesp decidiu apoiar as candidaturas
de Max Freddy Frauendorf e Primo Minari para o Conselho Deliberativo, além
de Rogério Perna, para o Conselho Fiscal.
Nesta edição do Nosso Tempo Expresso segue encarte contendo informações
relacionadas às eleições do Economus.

Os candidatos – Perna, Primo e Max –, respectivamente entre o presidente
do Conselho de Administração da Afaceesp, Décio Pereira Coutinho;
e Pedro Paulo Galdino, Diretor-Presidente da Associação

Ações em andamento

Preservação de direitos (Grupos A e B)
Plano de saúde FEAS (Grupos B e C)
1º. Ação de preservação de direitos (Grupos A e B) – Processo 28600-93.2009.5.02.0047
A vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em 21/02/2020, negou
seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Economus, reafirmando a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a ação. Importante registrar que o Banco do
Brasil não interpôs recurso.
Em face desta decisão, o Economus – inobstante não ser o devedor da ação, pois a condenação é paga pelo Banco – interpôs Agravo em Recurso Extraordinário em 06/03/2020.
O próximo passo é a apreciação deste recurso.
2º. Ação do plano de saúde FEAS (Grupos B e C) – Processo 0001490-51.2011.5.02.0047
A vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em 11/02/2019, negou
seguimento aos recursos extraordinário interpostos pelo Banco do Brasil e Economus,
reafirmando a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a ação.
Essa decisão foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal, por votação unânime!
Diante do trânsito em julgado – da decisão de Competência da Justiça do Trabalho –
em 11/12/2019, o processo retornou para a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho
da 02ª Região (São Paulo).
O próximo passo é o prosseguimento do feito e o julgamento do mérito da ação.
Vivian Cavalcanti de Camilis
Innocenti Advogados Associado

ECONOMUS

Conselheiros representantes
dos participantes reconhecem
a gravidade do momento, tanto
na saúde como na previdência
Os conselheiros deliberativos representantes dos participantes lamentam as procrastinações havidas no passado que ocultaram
a real situação dos planos obrigando ônus
extremamente elevado agora quando se fizeram necessários os ajustes para preservar até
mesmo a continuidade dos benefícios.
Entendem que não há espaço para negociações com o Patrocinador no âmbito do
Conselho Deliberativo, principalmente pela
experiência dos últimos anos, agravada pela
alta rotatividade na direção do Instituto.
Expõem o desafio de calibrar a aplicação
das reservas garantidoras no atual quadro de
redução de rentabilidade pelo fato de o plano
do Regulamento Geral (Grupo C) estar em
fase de desinvestimento, que impede assumir
riscos que venham implicar insolvência futura.

CONSELHEIROS DELIBERATIVOS COESOS PRESTAM CONTAS.

págs. 2 e 3

AFACEESP PROTESTA – CONSELHEIRO ELEITO PELOS PARTICIPANTES TEM
SE POSICIONADO EM CONJUNTO AOS INDICADOS PELO PATROCINADOR
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Economus - Nova prestação de
contas dos conselheiros eleitos
José Carlos, Max e Américo sempre se colocaram à disposição das entidades representativas

A

mérico Antonio Cosentino, José Carlos de Oliveira e
Max Freddy Frauendorf enviaram novo relatório às
entidades representativas de participantes do Economus,
em complemento à prestação de contas de suas atividades feita
em Abril de 2019.
O relatório recebido dos conselheiros é numerado por itens,
de nº 29 a 49, além de uma mensagem ao final. No relatório, os
conselheiros eleitos ressaltam que sempre estiveram à disposição
das entidades representativas e toda vez que foram convidados
não se omitiram em comparecer e discutir os assuntos pertinentes ao Conselho Deliberativo do Economus.
Principais destaques e comentários da Afaceesp
1. Plano de Saúde Feas
- conselheiros eleitos foram contra o reajuste das mensalidades sem antes concluir a auditoria;
- auditoria demorou quase um ano após a propositura e o
relatório ainda está pendente.
- ainda que pendente, o relatório dos auditores trouxe várias
constatações de anormalidades:
- ausência de contrato com a empresa de consultoria atuarial responsável pelos estudos de implantação do plano Novo
Feas em 2013;
- mesmo com o Patrocinador Banco do Brasil condenado
judicialmente como responsável solidário, o custo da suspensão
das mensalidades tem sido debitado ao fundo Feas.
- inexistência de constatação de documentos sobre discussões
formalizadas no âmbito da governança do Economus que levaram à não cobrar a responsabilidade solidária do Patrocinador

pelas condenações judiciais.
- de outro lado, relatório e apresentação dos atuários responsáveis pelos estudos do Novo Feas revelaram que o Economus não observou as recomendações mais aderentes, o que
contribuiu para o rápido esgotamento das reservas existentes
no fundo Feas.
- o relatório da auditoria será reavaliado na reunião do
Conselho Deliberativo prevista para Fevereiro, em face de
alguns pontos específicos que precisam ainda ser esclarecidos.
Obs. Os destaques acima estão abordados nos seguintes itens
do relatório de prestação de contas dos conselheiros eleitos: 29,
30, 34, 38, 40, 49.
2. Comissão processante para apurar eventuais responsabilidades de dirigentes não tem nenhum representante
dos participantes
A PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência
Complementar autuou vários dirigentes e funcionários do
Economus por conta de investimento conhecido como FIP,
Fundo de Investimento em Participações feito no passado,
em outra gestão.
Os conselheiros eleitos, com base no Estatuto Social, levantaram a necessidade de também no âmbito interno do
Economus constituir uma Comissão Processante, fato esse
que foi corroborado por empresa de advocacia especialmente
contratada para emitir parecer sobre tal necessidade.
Conforme disposição estatutária, referida comissão é composta por representante da Diretoria Executiva, do Conselho
Deliberativo e do Conselho Fiscal.
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O representante da Diretoria Executiva, naturalmente, é
membro indicado pelo Patrocinador.
No Conselho Deliberativo, houve empate na indicação
e, por meio do voto de qualidade, o presidente do colegiado
desempatou em desfavor do conselheiro eleito, Américo.
E, no Conselho Fiscal, onde os participantes têm a prerrogativa do voto de qualidade pelo seu presidente (que é eleito
pelos próprios participantes), também prevaleceu a vontade dos
indicados pelo Patrocinador, uma vez que o atual presidente do
Conselho não participou da escolha por força de recomendação
de Parecer Jurídico, em prejuízo do conselheiro fiscal eleito,
Edgar Cândido Ferreira.

3. Representação à CVM - Comissão de Valores Mobiliários - Em face de questionamento feito pela PREVIC sobre
quais providências o Economus pretendia tomar por conta de
prejuízos verificados em operações em Fundo de Investimento
em Participações Brasil Petróleo, os conselheiros eleitos firmaram
posição no sentido de remeter denúncia à Comissão de Valores
Mobiliários -CVM, por ser a instância adequada para apurar
as responsabilidades dos vários agentes envolvidos na operação.
Após as diligências cabíveis, inclusive a obtenção de Parecer
Jurídico específico, o assunto foi encaminhado à CVM. Obs.
O assunto está abordado no relatório dos conselheiros eleitos
nos itens 35, 36, 42, 46.

Consequência direta - os participantes foram alijados de
uma comissão importante, haja vista não ser acontecimento
rotineiro na história do Economus. Obs. O assunto está
abordado nos relatório dos conselheiro eleitos nos itens 31,
36, 37, 39.
Comentário específico da Afaceesp - o fato de não existir
nenhum representante dos eleitos na comissão processante preocupa na medida em que solicitação formal feita anteriormente
pela Afaceesp não foi respondida pela direção do Economus..
Ao tomar conhecimento público da autuação de dirigentes,
foram feitas perguntas sobre a natureza da operação e se ela
gerou impacto na situação deficitária do plano do Regulamento
Geral, assim como da natureza dos dirigentes autuados. Além
de não ter recebido resposta, agora é conhecido que foi deliberada instaurar comissão processante interna e específica sem
representante dos participantes.

4. Regulamento eleitoral Economus - forma de votação No item 44 do relatório, os conselheiros eleitos informam que
prevaleceu o posicionamento de usar unicamente a plataforma
Economus Web para todos, aposentados e empregados ainda
em atividade no Patrocinador, evitando a repetição de eleições
passadas onde foram utilizadas plataformas diferentes.
5. Audiências na ANS (saúde) e PREVIC (Previdência) Nos itens 38, 41 os conselheiros eleitos informam reuniões
mantidas com a diretoria dos órgãos de regulação e fiscalização
dos segmentos de saúde e de previdência complementar.
IMPORTANTE - Recomenda-se a leitura completa da
mensagem dos conselheiros. Link disponível no site da entidade: www.afaceesp.org.br – Economus - Nova prestação de
contas dos conselheiros eleitos

No Conselho Fiscal, eleitos não estão alinhados entre si
Conselheiro eleito pelos participantes tem votado igual aos indicados pelo Patrocinador

O

s membros eleitos do Conselho
Deliberativo, em conjunto informaram duas prestações de
contas para as entidades representativas dos participantes, uma em Abril
de 2019 e outra em Fevereiro de 2020
(esta última compondo material anterior
desta edição).
De outro lado, no tocante aos conselheiros fiscais eleitos, temos o registro feito individualmente em atas pelo
conselheiro Edgar Cândido Ferrreira
(o outro eleito é Paulo Leite Julião), demonstrando não existir, no Conselho
Fiscal, a unidade de ação verificada no
mencionado Conselho Deliberativo.
Ao contrário, registros verificados
em Atas públicas apontam divergência

de alinhamento, pois em determinados assuntos, a posição do conselheiro
Edgar não foi acompanhada pelo seu
par eleito, que optou pelo alinhamento
com a posição dos conselheiros indicados pelo Patrocinador.
De forma isolada, o conselheiro
Edgar relatou ter feito registros sobre
assuntos de interesse dos participantes
representados, dentre outros, a questão
de o Patrocinador não ter cumprido a
legislação ao impedir que os egressos da
Nossa Caixa optassem pela assistência
médica da Cassi, onde o Banco é patrocinador financeiro de fato. Também as
postergações havidas no plano de previdência do grupo C, que provocaram
a enorme situação deficitária de forma

concentrada, inclusive com a inclusão
de valores de inteira responsabilidade
do banco enquanto empregador. Deve
ser apontada ainda a questão de não ter
sido convocado suplente do conselheiro
Paulo Leite Julião, que não participou
da votação para escolha de membro de
Comissão Processante, o que acabou
prejudicando a representatividade dos
participantes na referida comissão.
Enfim, lamentável que tenha sido
assim no âmbito do Conselho Fiscal,
pois é nesse órgão que os participantes
têm o poder de influenciar as decisões
pelo fato de dispor do chamado voto de
minerva. A direção da Afaceesp enviou
ofício de protesto para o conselheiro
fiscal eleito Paulo Leite Julião.

Nosso Tempo EXPRESSO •

4

Março/Abril - 2020

Editorial

D

Dias de luta, como sempre!

ias difíceis para todos, especialmente para
a faixa etária dos aposentados, agora ainda
mais preocupada com a pandemia gerada
pelo coronavírus. Como medida de prevenção, a
Afaceesp suspendeu reuniões programadas e em
programação, atendendo recomendações das autoridades públicas, tudo no sentido de evitar aglomerações de pessoas, sobretudo aquelas situadas em
grupo de risco.
Ainda bem que disponibilizamos com os nossos
associados de vários meios de comunicação à distância, seja pelos mais modernos
(digitais), seja por intermédio dos tradicionais, do bom e velho informativo impresso. Aproveito a oportunidade para reforçar a importância de manter o cadastro
atualizado, principalmente os endereços (residencial, telefônico e eletrônico).

Estamos em meio ao processo eleitoral para renovação de mandatos de conselheiros deliberativos e fiscal no Economus. É essencial que todos os participantes,
ativos e aposentados, participem elegendo pessoas com preparo e condições de
honrar os compromissos assumidos em campanha. A Afaceesp, uma vez mais, está
apoiando candidaturas institucionais, razão pela qual convido à leitura atenta do
encarte especial que segue junto com esta edição.
Importante reiterar que o processo de escolha dessas candidaturas institucionais foi franqueado previamente a todos os associados e a opção foi deliberada em
reuniões do nosso Conselho de Administração após vários debates internos. Os
candidatos apresentados pela Afaceesp são pessoas preparadas e compromissadas
com objetivo de defender os interesses de todos participantes do Economus de
forma transparente e leal, sem prometer o que não se pode cumprir.
De outro lado, é preciso saudar a unidade verificada no âmbito do Conselho
Deliberativo do Economus, onde os conselheiros eleitos caminham coesos. Verifique-se a propósito a matéria sobre a prestação de contas publicada nesta edição.
Lamentavelmente, não se verifica essa coesão no Conselho Fiscal, razão pela qual
é importante ler a matéria específica sobre o assunto, também nesta edição.
A Afaceesp reafirma que ao apoiar candidaturas aos conselhos do Economus
está cumprindo sua missão de defender os interesses dos seus associados, e não só
deles, porque a defesa de uns significa a defesa de todos, pois os direitos e interesses
são comuns. Fique esclarecido, também, que o apoio não se limita à eleição; avança
sobre o exercício do mandato, para que este seja exercido com independência e
rigidez técnica.
É isso, dificuldades não faltam. Estamos aqui para enfrentá-las.
Pedro Paulo Galdino
Diretor Presidente da Afaceesp
Informativo Nosso Tempo - Orgão de divulgação e informação da Afaceesp
Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco Nossa Caixa
Rua XV de Novembro, 200 - 2º e 13º andares • São Paulo/SP • CEP 01013-905 • Fone/fax: (11) 3521-0500
Jornalista Responsável: João Roberto Cruz • MTB. 24.983 • Cel: (11) 96464-1266
Estagiária de Comunicação: Gabrielle Pepato • Produção Gráfica: MWS Design

Informações Afaceesp: Fone/fax: (11) 3521-0500
 www.afaceesp.org.br

|

 afaceesp@afaceesp.org.br

|

 www.facebook.com/afaceesp37

DIRETORIA EXECUTIVA
Pedro Paulo Galdino – Diretor Presidente
Maria José Pecoraro – Diretora VicePresidente Preservação de Direitos
Antonio Alberto Giangiácomo – Diretor
Vice-Presidente Administrativo/Financeiro
Cacilda Maria Ferreira – Diretora
Vice-Presidente Patrimonial/Investimentos
Anna Schattan – Diretora Adida da Presidência
Claudio Jorge Farid Haddad –
Diretor Administrativo
Dimas Gabriel – Diretor de Eventos
Eida Benuth Brock – Diretora Social
Marilena Baccelli – Encarregada Social
Nilcea Aparecida de Lima –
Encarregada de Relações Públicas
Maura Okumura Ribeiro de
Souza – Diretora Financeira
Marisa Nicaido Ribeiro – Tesoureira Chefe
Graças Maria Santos– 1º Tesoureiro
Anna Batemarchi – 2º Tesoureiro
Jaine Trindade dos Santos –
Diretora de Patrimônio
Nelson Geraldo Bonello –
Assistente de Patrimônio
Neusa Gomes de Carvalho – Diretora Jurídica
Primo de Macedo Minari –
Assistente do Departamento Jurídico
Silvia Maria de Alvarenga Martins
– Secretária da Diretoria Administrativa
CONSELHO DELIBERATIVO
Décio Pereira Coutinho • Adiléa Claro Coelho •
Antônio Aparício Martinez Miron • Benedito Celso
de Oliveira Moreira • Carlos Adalberto Gonçalves
• Claudiner Marconatto • Edgar Cândido Ferreira
• Edson Canata Deveze • Antônio Graciani • Eny
Cavalheiro Barbulio • Florisvaldo Catellani • Ignez
Santiago Lopes Carreiro Fiel • Jair Aquiles Bautto
• João Figueira • Jesus Ludovico dos Santos • José
Carlos Caurim • José Carlos de Oliveira • José
Osmar dos Santos • José Luiz Hungaro • José Luiz
Verdelle • Leila Issuani Carneiro • José Zamai •
Magda Aiello • Maria de Lourdes Rocha Cupido
• Malta Marisa Salomoni • Maria Inez Santos
• Maria Tereza Camargo • Regina Margarete
Lebre • Sergio Jacomini • Silvio De Souza Gomes
Filho • Roberto Rodrigues Maldonado • Sueli
Mastrogiovanni Haddad • Yoshio Togashi
CONSELHO FISCAL
João Décio Frederico • Massahiro Kishinami
• Nelson Edi Pereira • Odete Álamo
Pinheiro Rulli • Elza Aparecida Lopes
CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Anna Schattan (Licenciada) • Maria
José Pecoraro (Licenciada) • Pedro Paulo
Galdino (Licenciado) • Pedro Mazine
FUNCIONÁRIOS
Ana Carla Maia • Antônio Augusto Pontes Neto •
Ileires Rodrigues Queiroz • José Carlos Teixeira Silva
• Marcelo Fernando Gomes • Maria de Fátima Cella
• Maria de Fátima M. Cabral • Marinalva Gonçalves
do Nascimento • Mauricio Rodriguez Huarachi •
Pamella Cordeiro • Raphael Aparecido Monteiro •
Sidney de Olveira Junior • Vanessa Guimarães Silva

