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Ata Comissão nº 02/2021 - “Teto PREVI” 02.03.2021 

 
Participantes: Antonio José de Carvalho Conselheiro Deliberativo 

 Cecília Mendes Garcez Siqueira Conselheira Deliberativa 

 William José Alves Bento Conselheiro Deliberativo 

 
 
Em audiência realizada nesta data, com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 
PREVIC, o Sr. Lucio Rodrigues Capelletto, Diretor-Superindente, deu início à reunião apresentando os 
representantes da PREVIC presentes na reunião, a saber: o Sr. Carlos Marne Dias Alves (Diretor de 
Fiscalização e Monitoramento), o Sr. Sérgio Djundi Taniguchi (Assessoria de Comunicação Social e 
Parlamentar) e a Sra. Ana Carolina Baasch (Diretora de Licenciamento). 
 
Concedida a palavra à Presidente em exercício da Diretoria Executiva, a Sra. Graça Machado apresentou os 
representantes da Diretoria Executiva também presentes, o Sr. Haroldo Vieira e a Sra. Irmar Fonseca, bem 
como agradeceu a gentileza e o agendamento tempestivo da reunião. Além disso, esclareceu o motivo da 
reunião e descreveu como ela seria conduzida, a saber: 
 
“O motivo da nossa reunião é tratar sobre um tema de muito interesse para os associados, que é a fixação 
de um teto para o cálculo de benefícios na PREVI. 
 
Considerando a importância do assunto, o Conselho Deliberativo da ANABB escolheu uma Comissão, 
composta por 5 dos seus membros para conduzir o assunto, estando 3 deles aqui presentes representando 
o colegiado da ANABB. São eles: Sr. Antonio Carvalho (Coordenador do grupo), Sra. Cecília Gracez e o Sr. 
William Bento. Todos os 3 também já foram conselheiros na PREVI e a Sra. Cecília Garcez também foi 
Diretora Executiva. Também presente o convidado especial Pedro Mello, que foi contador geral do Banco do 
Brasil, Conselheiro Fiscal e Conselheiro Deliberativo suplente da PREVI. 
 
Inicialmente, vou passar a palavra ao Sr. Antonio Carvalho que apresentará um histórico destacando pontos 
relevantes. 
 
Em seguida, o Sr. William Bento vai destacar as ameaças por isonomia caso seja implantado o artigo 104 do 
Novo Regulamento do Plano 1. 
 
O Sr. Pedro Mello vai abordar a questão do empilhamento das verbas do rompimento do contrato de trabalho. 
 
Queremos uma solução que seja boa para todas as partes e que não exponha o plano a riscos, bem como 
não seja injusta com nossos associados, considerando que a grande maioria dos participantes do plano (BD) 
não teve as diversas verbas que foram empilhadas nas remunerações dos executivos, consideradas nos 
cálculos dos seus benefícios. 
 
Esse ponto, inclusive, poderá gerar passivo para a PREVI, uma vez que esses associados, se sentindo 
injustiçados, podem buscar na justiça seus direitos não reconhecidos. 
 
Agradeço novamente a participação dos dirigentes da PREVIC, colocando a ANABB à disposição para futuras 
discussões”. 
 
O Conselheiro  Sr. Carvalho, cumprimentando os presentes e agradecendo os Dirigentes da PREVIC,  
reforçou a abordagem da Sra. Graça Machado, conclamando à PREVIC para sensibilizar o Banco e a PREVI 
na busca de uma solução administrativa e pacífica de modo a não prejudicar os participantes da PREVI. 
Destacou que esse tema se arrasta há acerca de 13 anos e nunca foi pacificado no âmbito da Governança 
da PREVI até maio de 2018, quando esteve no Conselho da PREVI. 
 
Ressaltou que o Banco desistiu da implantação do TETO aprovado em 2008, depois de mais de 2 anos de 
sua aprovação, sem justificativas, estabelecendo um conflito de interesses que continua até os dias atuais e 
ele, o Banco, obstruiu o andamento do processo, mediante dezenas de pedidos de adiamentos, enfrentando 
a PREVIC e os participantes da PREVI. 
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Manifestou-se favorável à aprovação do novo regulamento, destacando ser o mesmo aprovado em 2008, que 
nunca foi implantado, em virtude de obstrução por parte do Banco. Declarou sua posição contrária à 
aprovação do Art. 104, que alega direitos adquiridos de forma questionável, ou seja, os decisores legislando 
em causa própria, criando benefícios para eles próprios, ao arrepio do Art.28 do Regulamento da PREVI. 
 
Informou que, com o seu CPF, enviou uma carta denúncia à PREVIC com cópias para a PREVI, BB e vários 
Órgãos do Governo e pediu permissão para apresentar um resumo do histórico do processo, que pode servir 
como subsídio para a análise do atual processo à cargo da PREVIC, a saber: 
 
CRONOLOGIA DOS ATOS E FATOS: 
 

1. 24.04.2008, o Conselho Diretor do Banco transformou os Diretores Celetistas em Estatutários. 
Incorporou/empilhou aos honorários as verbas não consideradas para efeito de salário de 
participação, conforme previsto no Art.28 do Regulamento da PREVI; 

2. Em 16.04.2009, após a aprovação em todas as instância, e contemplar dirigentes de Entidades, 
subisidiárias, Coligadas, etc. do Banco, o processo foi enviado para o SPC, atual PREVIC, por via 
eletrônica; 

3. Em 30.10.2009, através da análise 346, a PREVIC informou que o processo estava apto para 
aprovação e solicitou documentos físicos à PREVI e informações dos valores dos HONORÁRIOS dos 
Estatutários e do maior salário de participação de funcionários não Estatutários; 

4. A partir dessa data, a PREVI  solicitou dezenas de pedidos de adiamentos para o envio dos 
documentos, sem justificativas; 

5. Somente em 18.07.2013, após 24 meses, a PREVIC foi informada sobre os valores a serem 
considerados no TETO; 

 
Lamentável que a PREVIC tenha acatado os inúmeros pedidos de adiamentos, sem justificativas. Chegou a 
ameaçar de punição sob o aspecto disciplinar, mas nada ocorreu, para coibir os abusos. 
 

6. Em 18.03.2010, sem justificativas, o Banco informou à PREVI ter revisto sua decisão de 22.04.2008 
e pediu para suspender a implantação do TETO; 

7. Em 23.03.2010, a Diretoria da PREVI decidiu tornar sem efeito suas decisões em relação ao TETO e 
não houve deliberação no Conselho; 

8. Em 25.11.2010, o então Diretor eleito, Sr. Ricardo Sasseron, sem aprovação do Conselho, enviou 
ofício à PREVIC pedindo desistência da análise do processo; 

9. Diante de informes da Diretoria de 15.03.2011, que foi objeto de manifestação do Ex-Conselheiro Sr. 
William Bento, em 31.03.2011, o Conselho considerou válida a decisão de 2008, mesmo depois da 
informação da desistência do TETO informada à PREVIC; 

10. Em 02.04.2011, o Conselheiro Sr. Luiz Teixeira enviou denúncia à PREVIC das ocorrências sobre o 
TETO. Na sequência, em 04.05.2011, o Conselheiro Sr. William Bento enviou nova denúncia à 
PREVIC e tornou público quando a FAABB, através da Sra. Isa Musa, também fez denúncia à 
PREVIC e esse Conselheiro divulgou aos participantes; 

 
Ressalte-se que o participante Sr. Pedro Mello, que ora participa dessa reunião como convidado especial da 
Comissão TETO-ANABB, por mais de uma vez enviou carta à PREVIC, tratando sobre o TETO. 
 

11. Em decorrência das denúncias, o Ofício 1440/2011, de 27.04.2011, aponta elevado risco de 
judicialização por isonomia; 

12. Através do Ofício 1985/2011, de 20.05.2011, a PREVIC fez vários questionamentos e reiterações de 
informações à PREVI, que sempre retardou o atendimento das demandas recebidas; 

13. Em 24.11.2011, a PREVI informou sobre as reuniões havidas na PREVIC entre o Banco e os Órgãos 
do Governo, na busca de uma solução consensuada; 

14. O Ofício 5268/2011 – DIFIS/PREVIC, confirma que as verbas incorporadas caracteriza 
descumprimento do Regulamento da PREVI e indica conflito de interesse, em virtude de decisões 
tomadas em interesses pessoais, referente à desistência de implantação do TETO; 

15. Em 02.12.2011, a PREVIC reitera a regularização da pendência e faz referência ao Ofício 2443/2011, 
de 13.06.2011 e a Nota Técnica 04/2011 DIFIS/PEVIC, de 10.06.2011, que identifica e confirma as 
irregularidades cometidas, recomenda a regularização mediante exclusão das verbas EMPILHADAS, 
com vigência a partir de abril de 2008, destacando potencial risco judicial; 

16. O Parecer 30/2012, de 02.02.2012 - PF/PREVIC/PGF/AGU, (Procuradoria Federal, Procuradoria 
Geral Federal, Advocacia Geral da União),  caracteriza o conflito de interesse, distorções nos cálculos 
dos benefícios, vícios nas decisões e risco de judicialização por isonomia; 
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Esse Parecer entendeu que a data de vigência era abril de 2008, com exclusão das verbas EMPILHADAS e 
que o Salário de Participação deve ser o maior salário de funcionário não estatutário, apontando para a 
necessidade de rever as reservas. 
 

17. Em 29.05.2012, houve reunião (PREVI, BB, PREVIC, PGF e AGU) na busca de uma solução de 
consenso, mas ficou registrado que somente haveria acordo com o DESEMPILHAMENTO dos 
valores considerados na concessão dos benefícios para estatutários, a partir de abril de 2008. Foi 
registrado que já existiam 80 benefícios concedidos/adquiridos a dirigentes estatutários e que a Lei 
proíbe planos paralelos. Foi registrado não ser possível um pequeno grupo ser beneficiado com as 
contribuições de todos; 

18. Em 06.07.2012, outra reunião foi realizada, que teve a participação do Ex-Diretor Marcel, na busca 
de solução administrativa, oportunidade em que foi registrado que o Banco deu causa a essa 
situação. As negociações não evoluíram e nunca mais foram retomadas; 

19. O Parecer 45/2012/PGF/AGU, de 11.10.2012, aborda, dentre outros, o conflito de interesse, o 
descumprimento. Registra a falta de tomada de decisão pelo Conselho da PREVI, risco de 
judicialização, afirmando que houve o EMPILHAMENTO de verbas e que é imperioso sua exclusão, 
por afrontar o Art. 28 do Regulamento, com aptidão para gerar impacto na reserva matemática; 

20. Em 12.03.2012, 30.04.2013, 11.10.2012 e 20.05.2013, a  PREVIC obteve Pareceres favoráveis da 
Procuradoria Federal: Determinou a regularização retroativa a abril de 2008, com revisão dos 
benefícios concedidos e acerto das reservas. Ameaçou enquadrar a PREVI sob o aspecto disciplinar, 
conforme artigo 90 do Decreto 4924, de dezembro de 2008, mas nada aconteceu; 

21. Em 30.12.2012, a PREVIC emitiu o parecer 30/2012, afirmando que: 
 

• As verbas incorporadas configura descumprimento do regulamento; 
• É imperioso o restabelecimento do TETO, com exclusão das verbas EMPILHADAS. 

 
22. Através do Ofício DIFIS/PREVIC  2013/2013, de 05.06.2013, a PREVIC determina a implantação do 

TETO aprovado em 2008, retroativo a abril de 2008 e sugere ao Banco assumir a responsabilidade 
pelo pagamento dos valores recebidos e os futuros que excederem o limite constante no Art. 28 do 
Regulamento da PREVI; 

23. O Parecer 21/2013 PF-PREVIC/PGF/AGU, de 28.02.2013, pede para desconsiderar o parecer 
anterior, sugere perícia técnica independente, pacificação negociada, mediante assunção pelo Banco 
dos custos adicionais das reservas, usando fundos próprios do patrocinador. De igual modo, a Nota 
Técnica 54/2013, de 27.05.2013 trata de alternativas de solução; 

24. O despacho 10/2013, de 05.06.2013, em resposta às denúncias recebidas, constatou a resistência e 
discordância do Banco, descumprindo as determinações da PREVIC, que, determinou novamente a 
correção da irregularidade, com o expurgo das verbas computadas indevidamente e implantação do 
teto, retroativo a abril de 2008, e à devolução dos pagamentos indevidos; 

 
Esse despacho fez um longo histórico sobre o teto e as irregularidades cometidas, com todos os fundamentos 
legais, Leis 108 e 109/2001, artigo 90 do Decreto 4924, destacando os artigos 28 e 30 do Estatuto, Pareceres 
Jurídicos e alertando sobre os riscos jurídicos dos participantes ingressarem com ações para incorporações 
dos salários indiretos. Solicita informações das verbas EMPILHADAS e faculta a assinatura de um TAC – 
Termo de Ajuste de Conduta -  e a hipótese de o Banco assumir a responsabilidade pelas verbas 
EMPILHADAS e destacou a Nota Explicativa das Demonstrações contábeis do Banco do 3º trimestre de 2007 
e fixa 60 dias de prazo para o cumprimento da decisão. 
 

25. A PREVIC, ao ser informada que o Banco estava fazendo estudos para implantar o TETO, em 
24.07.2013, se posicionou, informando que, o estudo não se restringia ao cumprimento da decisão 
de 05.06.2013 e fixou para 09/08/2013 o prazo final para cumprimento da decisão; 

26. Em 05.11.2013, a PREVIC concedeu novo prazo para cumprimento de sua decisão, até 02.12.2013; 
27. Em 12.12.2013, a PREVIC negou o prazo e informou novamente a possibilidade de celebração de 

TAC; 
28. Em 26.09.2014, este Conselheiro reiterou a apresentação do ofício 5038/2013 – DIFIS PREVIC, de 

27.12.2013, que aprovou a celebração do TAC, para implantação do TETO de Benefício, aprovado 
em 2008, nunca implantado. A PREVI resistiu ao extremo para disponibilizar aos Conselheiros que 
assumiram em junho de 2014 os documentos tratando sobre o TETO; 

29. Em 27.03.2015, o Conselho tomou conhecimento da Nota DIREF/BB 2015/2437, informando que os 
Órgãos do Governo teriam discordado do TAC; 

30. Este Conselheiro solicitou à PREVI disponibilizar o Ofício 31/66/2015-PREVIC, de 18.11.2015, o 
Ofício Gabin 2015/0778, de 01.12.2015, 2014/2010, de 06.01.2015 que tratavam do TETO e do TAC; 

31. Em 01.06.2015, a PREVIC informou que havia cancelado o TAC no dia 20.05.2015. Carece de 
esclarecimentos; 



   

Página 4 de 5 
 

32. Em 19.01.2016, a PREVIC enviou ofício à PREVI, reportando ao Ofício 154/2016/DIFIS/PREVIC, de 
19.01.2016, que encaminhou a Nota 05/2016/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 19.01.2016, informando que, 
através do despacho 07/2015/DIFIS/PREVIC, de 19.05.2015, o Conselho Deliberativo da PREVI teria 
anuído com o cancelamento do TAC  e a desistência do Processo de implantação do Teto; 

 
Essas informações somente foram levadas ao conhecimento do Conselho em março de 2016. Foi registrado 
em ata que o Conselho tão somente tomou conhecimento da decisão da PREVIC naquela data e que nunca 
cancelou e/ou anuiu cancelamentos do TETO e do TAC. 
 

33. Em 23.04.2016, este Conselheiro enviou carta à PREVIC, com cópias para os Presidentes da 
Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, dizendo-se surpreso, perplexo e indignado com os 
termos dos documentos apresentados, ao afirmar que, por omissão, o Conselho anuiu o 
cancelamento do TAC e a desistência do Processo que trata da implantação do Teto de Benefício na 
PREVI; 

34. Em 29.04.2016, o Conselho tomou conhecimento da carta do Presidente do Conselho Fiscal Sr. 
Williams Francisco, pedindo a comprovação de que a PREVI teria anuído com a desistência da 
implantação do TETO, a ele informado pela PREVIC no dia 13.01.2016; 

 
O Sr. Williams, além de outras solicitações, requereu a íntegra da documentação elaborada e enviada à 
PREVIC, no dia 06.12.2015.  
 

35. Em 25.11.2016, com 3 votos, o Conselho aprovou o novo Teto, com salário de participação 
correspondente aos honorários de Vice-Presidente do Banco, com o meu voto contrário.  Este 
Conselheiro, coerente com a defesa da implantação do TETO aprovado em 2008, defendeu e votou 
pela aprovação do TETO de maior salário de funcionário não Estatutário, o mesmo aprovado pelo 
Banco, Previ e Órgão do Governo em 2008, nunca implantado.  

 
Finalmente, Sr. Superintendente, retomando a leitura desse emaranhado de documentos, ficam os registros 
feitos em mais de um documento, com os seguintes indicativos: 
 

• Existe conflito de interesse, conforme previsto em Lei; 
• Está havendo descumprimento do Art. 28 do Regulamento da PREVI; 
• Esses Benefícios concedidos a partir de abril de 2008 pode gerar impacto nas reservas dos 

participantes; 
• Existe risco de judicialização a ser demandado por isonomia; 
• Necessidade de proteção dos interesses dos participantes; 
• Desobediência do Banco no atendimento das solicitação da PREVIC; 
• Muitos dirigentes estatutários legislaram em causa própria, criando benefícios próprios, mesmo 

expondo a PREVI a riscos; 
• Comprovada obstrução do Banco para implantação do TETO, aprovado em abril de 2008. 

 
Esses indicativos por si só requerem providências do Órgão Regulador, PREVIC, para levar esse assunto 
TEMA DO TETO a bom Termo, de modo a não privilegiar poucos em detrimento de muitos, evitando colocar 
a PREVI em riscos, tratando os participantes com justiça e equidade.  
 
O Conselheiro William Bento elucidou que, ao reler os documentos e decisões expedidos por diversos órgãos 
da República, incluindo a PREVIC, verificou que estão na mesma linha do que a ANABB está defendendo, 
qual seja, o teto de salário de participação de 2008, quando o Banco admitiu a figura dos dirigentes 
estatutários que até então não existia. Apelou para a nobre missão da PREVIC, defender a poupança interna 
através das previdências complementares, como é o caso da PREVI. Ressaltou que não identificou nenhuma 
falha da PREVIC que pudesse ser registrada como crítica, contudo, destacou a única falha do processo, 
detectada no ínicio, ao não tomarem a decisão no prazo imposto pela legislação (30 dias), quando todas as 
decisões já haviam sido tomadas para deferimento e o banco solicitou a retirada do processo. A PREVI, 
atendendo ao pedido do banco, retirou o processo de forma intempestiva e ilícita, visto que não havia 
autorização do Conselho Deliberativo. 
 
Destacou decisões da Procuradoria Federal, tanto da PREVIC quanto da AGU, sobre o risco da judicialização 
que essa decisão poderá tomar, apontando o risco dos dirigentes estatutários pleiterarem a manutenção 
desses benefícios, mas colocando como risco muito maior as milhares de ações dos demais participantes, 
que poderá acarretar um déficit para PREVI. 
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A Sra. Graça Machado oportunizou ao Sr. Haroldo Vieira e à Sra. Irmar Fonseca apresentarem as suas 
manifestações, todavia, eles declinaram. Diante disso, foi concedida a palavra ao convidado especial, Sr. 
Pedro Mello, para apresentação das considerações finais. 
 
Pedro Mello iniciou relatando que, em 2008, ele era o Contador Geral do Banco, quando foi tomada a decisão 
de mudar a forma de remuneração dos dirigentes estatutários, incorporando as várias verbas de caráter 
trabalhista até então percebidas como férias, 13° salário, auxílio refeição, cesta alimentação e outras. Falou 
dos aspectos técnicos envolvidos na decisão do Banco em submeter à PREVI a limitação do salário-de-
participação dos dirigentes estatutários ao maior salário de empregado não estatutário do Banco, de forma a 
não integrar a esse salário-de-participação valores correspondentes a verbas que, por definição regulamentar, 
não podem ser computadas. Essa incorporação ficou documentada nas demonstrações contábeis do Banco 
de 2008 (aprovadas em Assembleia Geral de Acionistas) e em outros documentos, como uma carta ao 
Sindicato dos Bancários de Brasília, comunicando que esses dirigentes não haviam tido aumento real de 
remuneração. 
 
Enfatizou a inexistência de qualquer menção de honorários a dirigentes estatutários no Regulamento. Como 
“honorários” não é uma verba salarial, jamais poderia ser considerada como salário-de-participação, uma vez 
que o próprio artigo 28 do Regulamento exclui verbas não salariais. Isto implica obrigatoriamente que deveria 
ter uma disposição específica a esses dirigentes estatutários (com o contrato de trabalho suspenso) no 
Regulamento. Não tendo sido estabelecida regra regulamentar formal nestes 13 anos decorridos, é irregular 
considerar essas remunerações diretamente como salários-de-participação, não havendo como tratar isso 
como direito adquirido ou direito acumulado, como prevê o novo artigo 104 do novo regulamento, em análise 
ness PREVIC. 
 
Falou também que não há nenhum participante no Plano que tenha sua remuneração total considerada como 
salário-de-participação. Por que os Diretores teriam? Acrescentou, ainda, que o fato de a SEST ter aprovado 
a alteração no Regulamento tem que ser analisado com a devida cautela, uma vez que a SEST, responsável, 
dentre outras atribuições, por fiscalizar custos das estatais, não seria contrária a uma alteração que, em vez 
de imputar um custo ao Banco, responsabiliza o Fundo de Pensão, com sua massa de participantes. 
 
Concluiu defendendo que o art. 104 do Novo Regulamento da PREVI não pode ser aprovado na forma 
apresentada. 
 
O Sr. Lucio Rodrigues Capelletto agradeceu a confiança, as ponderações e os pontos apresentados, ressaltou 
que a PREVIC trabalha tecnicamente e vai fazer a análise devida, no momento oportuno. Esclareceu, ainda, 
que a PREVIC é responsável pela supervisão das entidades fechadas de previdência complementar, como é 
o caso da PREVI, e que a PREVIC não tem competência/alçada sobre o patrocinador, Banco do Brasil. Dessa 
forma, a PREVIC não tem como fazer determinações ao Banco do Brasil. 
 
A Diretora de Licenciamento, Sra. Ana Carolina Baasch, informou que o regulamento chegou recentemente 
à PREVIC e que será iniciada a análise dos documentos. Salientou que a atual proposta de alteração de 
regulamento da PREVI será analisada de acordo com os normativos vigentes aplicáveis às entidades 
fechadas de previdência complementar. 
 
O Conselheiro Antonio Carvalho, finalmente, reconheceu o papel da PREVIC e fez um apelo para que não 
fosse aprovado o Art. 104 do novo regulamento. Repisou para que fosse revisto e considerado na análise o 
histórico desse processo registrado nesse momento e tentar buscar uma conciliação, reunindo PREVI , 
PREVIC e Banco, que foi o responsável por essa situação, para que sejam reconstituídas as resevas dos 
aposentados no período de 2008 a 2021, resguardando os participantes de possíveis e futuras 
consequências. 
 
 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata para dar conhecimento aos Conselheiros Deliberativos 
e demais órgãos de direção da entidade. 
 
 

Brasília (DF), 2 de março de 2021. 
 
 
COMISSÃO TETO PREVI 
 

Antonio José de Carvalho (Coordenador) 
Cecília Mendes Garcez Siqueira 
William José Alves Bento 
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