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Ata Comissão nº 04/2021 - “Teto PREVI” 18.03.2021 
 

Participantes: Antonio José de Carvalho Conselheiro Deliberativo 

 Cecília Mendes Garcez Siqueira Conselheira Deliberativa 

 William José Alves Bento Conselheiro Deliberativo 

 Pedro Carlos de Mello Convidado Especial 

 Maria das Graças C. Machado Costa Presidente e.e. 

 Haroldo do Rosário Vieira Vice-Presidente VIREF 

 Irmar de Castro Fonseca Vice-Presidente VIRIN 

 Rodrigo Felippe Afonso Diretor de Governança de Entidades 
Ligadas - BB 

 André Teixeira Sereno Gerente Executivo da Diretoria de 
Governança de Entidades Ligadas - 
BB 

 
 
Em audiência realizada nesta data, com o Banco do Brasil, o Sr. Rodrigo Felippe Afonso, Diretor de 
Governança de Entidades Ligadas, deu início à reunião apresentando o outro representante do Banco do 
Brasil presente na reunião, o Sr. André Teixeira Sereno (Gerente Executivo da Diretoria de Governança de 
Entidades Ligadas). 
 
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 muita relevância para os associados, que é a fixação 
de um teto para o cálculo das aposentadorias 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 aqui presentes representando o 
colegiado da ANABB. São eles: Sr. Antonio Carvalho, que é o Coordenador da Comissão e que também foi 
gestor do Banco e foi Conselheiro Deliberativo na PREVI, a Sra. Cecília Garcez, que foi Conselheira 
Deliberativa na PREVI e também foi Diretora em 2 (duas) áreas na PREVI e o Sr. William Bento, que foi 
Conselheiro Deliberativo na PREVI. Todos são Conselheiros Deliberativos da ANABB. Também aqui 
presente, como nosso convidado especial, o Sr. Pedro Mello, que foi contador geral do Banco do Brasil, 
Conselheiro Fiscal da PREVI, Conselheiro Deliberativo Suplente da PREVI, Conselheiro Consultivo do Plano 
1, entre outros cargos. 
 
Inicialmente, passo a palavra para o Sr. Antonio Carvalho, já que os dirigentes da ANABB declinaram de falar, 
que apresentará um histórico destacando pontos relevantes. 
 
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. 
 
Posteriormente, a Sra. Cecília retomará o assunto e fará o encerramento da nossa participação”. 
 
O Conselheiro Antonio Carvalho cumprimentou a todos e agradeceu o espaço concedido.  
 
Informou que a ANABB está tentando sensibilizar os três atores (PREVIC, PREVI e Banco) para viabilizar 
uma solução administrativa e pacífica, de modo a não onerar as reservas do Plano e não colocar a PREVI 
em risco de judicialização, por possíveis demandas da massa de participantes. 
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Informou que abordará os principais pontos do processo extraídos de documentos, muitos dos quais já são 
públicos e ao final ficará registrado um histórico de tudo que ocorreu nos últimos 13 anos em que esse 
processo se arrasta, sem solução. Acrescentou que será gerada uma Ata, a exemplo do que já foi feito nas 
reuniões com a PREVIC e PREVI e que essas Atas serão enviadas para todos os Órgãos indicados em 
decisão do Conselho da ANABB.  
 
Destacou que esse tema se arrasta há 13 anos e nunca foi pacificado no âmbito da Governança da PREVI 
até maio de 2018, quando esteve no Conselho, sendo o cerne da questão o EMPILHAMENTO de verbas nos 
honorários dos Diretores Estatutários, não consideradas para contribuições para a PREVI, conforme consta 
no Art. 28 do Regulamento e que o Banco e PREVI insistem em distorcer o Plano, criando uma categoria de 
benefícios privilegiados dentro do Plano 1, proibido por Lei.  
 
Afirmou que, até 2008, os funcionários que eram cedidos para Entidades, subsidiárias, Fundação, Coligadas 
e Controladas suspendiam os contratos de trabalho e passavam a contribuir com os valores que tinham direito 
até o desligamento. Lamentou que todos os funcionários que estavam nessa situação, ou seja, dirigentes fora 
do Banco foram enquadrados de arrasto nessa irregularidade, formando o novo grupo de privilegiados dentro 
do Plano 1. 
 
Destacou que, em 18.03.2010, através do expediente DIREF 2010/0310, o Banco informou à PREVI ter 
revisto a decisão de 22.04.2008 e pediu para tornar sem efeito as decisões 2008/240 e 278, de 29.04 e 
27.05.2008, que aprovaram o TETO de Salário de Participação o maior salário de funcionários não 
Estatutários. Frisou que não houve fato novo para justificar o cancelamento do TETO aprovado, com vigência 
a partir de abril de 2008, após o SPC/PREVIC ter considerado como apto para a sua aprovação/implantação. 
 
Resgatou o Ofício PRESI/GABIN 2009/0749, de 22.09.2009, que deixou clara a justificativa de alteração do 
Art. 28 do Regulamento da PREVI, decorrente da mudança do regime dos dirigentes do Banco que passou, 
a partir de abril de 2008, de Celetistas para Estatutários, não restando dúvidas sobre a necessidade de sua 
implantação. 
 
CONFLITOS DE INTERESSES – BANCO/PREVI. 
 
Registrou seu entendimento de que, a partir do cancelamento do TETO pelo Banco, ficou evidente o 
estabelecimento de CONFLITOS DE INTERESSES. Conflitos estes que continuou durante todos esses anos 
e que continua até os dias atuais, constatado em 2019/2020, quando os decisores conflitados legislaram em 
causa própria, pois, aprovaram o Art. 104, criando benefícios e direitos tidos como adquiridos para eles 
próprios, oriundos do descumprimento do Art. 28 do Regulamento. Como se admitir direitos adquiridos de 
forma irregular? Questionou Carvalho. 
 
Nesse momento, o Sr. Rodrigo Afonso informou que compreendeu toda a explanação do Sr. Antonio 
Carvalho, esclareceu que, apesar de não ter trabalhado na área durante o período citado na apresentação, 
mas estando na área há aproximadamente 1 ano e 3 meses e conhecendo todo o trabalho que é feito, ele 
não vê que o Banco tenha feito alguma coisa irregular naquele momento. Defendeu que o Banco cumpria de 
acordo com todo rito que tem que ser cumprido e não vê que o Banco ou a PREVI tenham feito nada irregular. 
Acredita que a PREVIC, na época, de acordo com o relato do Sr. Antonio Carvalho, teve algumas situações 
que, no fim das contas, não aprovou o pleito da época, mas não que tivesse havido alguma irregularidade ou 
coisa que tenha sido feita entre acordo pelo Banco ou pela PREVI, não vê isso acontecendo. 
 
Retomando a palavra, o Conselheiro Carvalho falou que concorda que o Banco atua dentro das legalidades. 
Porém, em relação à condução do tema TETO PREVI, não há como negar que houve, sim, conflito de 
interesses, conforme apontado em vários documentos e pareceres que fazem parte do processo e que o 
Regulamento da PREVI foi descumprido. O salário de participação da PREVI não pode ser maior do que o 
maior salário de funcionário não Estatutário. Está no Regullamento. Está aí a irregularidade, arrematou o 
Carvalho. 
 
Alertou que o processo do TETO, sabidamente viciado, foi arquivado por duas vezes, a pedido do Banco, 
sem passar pelo Conselho da PREVI. Acrescentou que existe farto material, como Notas Técnicas, Pareceres 
e Decisões emitidos por Órgãos externos, que indicam e caracterizam CONFLITOS DE INTERESSES, 
fundamentados em Legislação, descumprimento do Regulamento e ameaças reais de riscos de ações por 
isonomia. 
 
Reforçou seu entendimento de que o Conflito de Interesses se estabeleceu quando foi cancelado o TETO, 
para atender interesses pessoais e benefícios próprios. E que os Dirigentes do Banco/Previ continuam 
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legislando em causa própria, evidenciado no Art. 104 do novo Regulamento que se encontra em análise na 
PREVIC. 
  
Evidenciou ampla legislação e Pareceres que fazem parte do processo e que tratam de CONFLITOS DE 
INTERESSES, conforme abaixo: 
 
A)  A Resolução CGPC 13/2004 que remete à Lei Complementar 109/2001. 
 
Veja o Art. 3, da Resolução CGPC 13, que trata da conduta, padrões éticos e integridade em defesa dos 
participantes e assistidos do Fundos de Pensão: 
 
“Art. 3º Os conselheiros, diretores e empregados das EFPC devem manter e promover conduta 
permanentemente pautada por elevados padrões éticos e de integridade, orientando-se pela defesa dos 
direitos dos participantes e assistidos dos planos de benefícios que operam e impedindo a utilização da 
entidade fechada de previdência complementar em prol de interesses conflitantes com o alcance de seus 
objetivos”. 
 
B) O Parecer CGCJ/PF/PREVIC e 22/2011.  
 
C) O Guia PREVIC de Melhores Práticas em Fundos de Pensão, de 2010, que alerta sobre possíveis conflitos 
de interesses de Conselheiros e Dirigentes, cujas decisões devem evitar benefícios próprios, como restou 
caracterizado na condução do TETO por parte do Banco e da PREVI. 
 
D) O Art. 156 da Lei 6.404 – Lei das S.A, que trata do conflito de interesses de Dirigentes e de Patrocinadores 
dos Fundos de Pensão. 
 
E) O Guia de Governança de Fundos de Pensão da OCDE – Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, Órgão Internacional, que trata de conflito de interesses em Fundos de Pensão. 
 
F) O Parecer 30/2012 PREVIC/PGF/AGU SIPPS, 351106985, que abraça todo o processo do TETO e faz 
uma análise ampla e responde a questionamentos específicos sobre: O descumprimento do Art. 28 do 
Regulamento da PREVI; O conflito de interesses; E potencial risco jurídico e destaca que: 
 
- As verbas incorporadas configuram o descumprimento do regulamento; 
- É imperioso o restabelecimento do TETO, com exclusão das verbas EMPILHADAS. 
 
G) O Memorando 399/2011 PF/PREVIC/PGF/AGU de 14/03/2011, em resposta aos questionamento 
constantes do Parecer 30/2012, de 12.03.2012, já evidenciado, confirma que ficou caracterizado no processo: 
 
- Descumprimento do Regulamento da PREVI; 
- Conflito de interesses, tendo em vista que as decisões defendem interesses pessoais dos decisores. 
- Potencial risco de judicialização. 
 
H) O Parecer 45/2012/PGF/AGU, de 11.10.2012, relata 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 e registra:  
 
- O conflito de interesse; 
- O descumprimento do Regulamento; 
- A falta de tomada de decisão pelo Conselho da PREVI; 
 
I) O Despacho 04/2012 CGAF/DITEC/PREVIC, de 06.03.2012; O ofício PREVIC/DIFIS, 5268/2011, de 
02.12.2011; O Parecer 45/2012 DEPCONSU/PGF/AGU. 
 
Repisou que o Banco obstruiu o processo do TETO durante esses 13 anos, possibilitando o benefício 
privilegiado à maior quantidade possível de seus Dirigentes Estatutários, cujo plano está em fase de extinção 
e que o alcance do TETO para o público restante é insignificante em relação aos que já se aposentaram. 
Acrescentou que, durante 2 (dois) anos, entre a aprovação do TETO até a desistência da implantação, o 
Banco obstruiu o andamento do processo, mediante dezenas de pedidos de adiamentos para envios de 
simples documentos e que o Banco/Previ descumpriram as decisões da PREVIC, fazendo enfrentamentos, 
inclusive aos participantes da PREVI. Arrematou dizendo: O nome disso é: CONFLITOS DE INTERESSES.  
 
Nota-se que a PREVIC insistiu algumas vezes para que o Banco informasse os valores do honorários dos 
seus Dirigentes Estatutários EMPILHADOS, mas que o Banco, mais de uma vez, teimou em informar a 
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remuneração global de toda a sua administração, como se pode comprovar no Expediente DIREX 2011/5820, 
de 01.06.2011, ratificando informações distorcidas das que lhe foram solicitadas. Vejam que o Banco somente 
prestou as informações insistentemente solicitadas pela PREVIC, em 03.12.2012, caracterizando total 
desrespeito e bloqueio ao andamento do processo. 
 
É de se notar que no decurso desse processo houve sucessivas notificações contundentes da PREVIC para 
o cumprimento das determinações emanadas daquele Órgão de Controle e que a PREVI requereu sucessivas 
concessões de prazos para o cumprimento das decisões, em total desobediência às determinações da 
PREVIC que até chegou a ameaçar de punições, mas que ficou por isso mesmo, ou seja, ficou caracterizada 
a desmoralização das decisões da PREVIC. 
 
Vejamos: 
 
A) 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 voltou a determinar a correção das 
irregularidades, com o expurgo das verbas computadas indevidamente e implantação do teto, retroativo a 
abril de 2008, e a devolução dos pagamentos indevidos. Esse documento 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, destaca os artigos 28 e 30 do Estatuto, Pareceres Jurídicos, alerta sobre os riscos jurídicos 
dos participantes ingressarem com ações para incorporações dos salários indiretos. Destaca a Nota 
Explicativa das Demonstrações contábeis do Banco do 3 trimestre de 2007. Fixa 60 dias para o cumprimento; 
 
B) A Análise Técnica 04/2011 CGFD/DIFIS/PREVIC, de 10.06.2011, aponta que no Plano de Benefício 
Definido existe saldo de conta individualizada. Aponta para que se evite as distorções provocadas pelo 
EMPILHAMENTO DE VERBAS nos honorários dos Dirigentes Estatutários e indicou a existência de Conflito 
de Interesses e de risco jurídico.  
 
C) O Ofício 2443/2011 DIFIS/PREVIC, de 13.06.2011, determinou a correção das distorções e recuperação 
das reservas a partir de abril de 2008, reiterado pelo Ofício 2927/CGPC/DIFIS/PREVIC de 06.07.2011, cujas 
providências foram cobradas em 19.10.2011.  
 
O Sr. Carvalho informou que participou do Conselho da PREVI no período de junho de 2014 a maio de 2018 
e que nesse período os Dirigentes da PREVI tratava do assunto TETO, às escondidas dos Conselheiros e 
que lutou muito para ter acesso ao processo, acrescentando que: 
 
A) Em 27.03.2015, o Conselho tomou conhecimento da Nota DIREF/BB 2015/2437, informando que os 
Órgãos do Governo teriam discordado do TAC. O Sr. Antonio Carvalho informou que 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, nunca recebido; 
 
B) Em 01.06.2015, a PREVIC informou que havia cancelado o TAC no dia 20.05.2015; 
 
C) Em 19.01.2016, a PREVIC enviou ofício à PREVI, informando que o Conselho Deliberativo da PREVI teria 
anuído com o cancelamento do TAC e a desistência do Processo que trata da implantação do Teto de 
Benefício na PREVI. Essas informações somente foram levadas ao conhecimento do Conselho em março de 
2016, oportunidade em que o Conselheiro Carvalho pediu explicações, através de Carta enviada à PREVIC 
e aos Órgãos de Governança da PREVI; 
 
Referindo-se ao período de 2008 a 2013, em que as contribuições estavam suspensas, registrou que, 
enquanto o maior salário dos funcionários não estatutários subiu 55% no período, os honorários dos 
estatutários subiram 102%. Logo, as reservas matemáticas de todos, foram impactadas mais que proporcional 
pelo grupo dos benefícios privilegiados e concluiu: Não é concebível que seja tirado um pouco de muitos, 
para engordar o benefício de poucos.  
 
Acrescentou que não há como se falar em solidariedade e direitos adquiridos, quando esses direitos ditos 
adquiridos não estão pacificados, em virtude da existência de decisões questionadas por descumprimento do 
Regulamento e em virtude de decisores legislarem em causa própria, criando benefícios próprios, para eles 
próprios. 
 
Destacou que parte da Governança da PREVI continuou insistindo na aprovação de um TETO diferente do 
aprovado em 2008, nunca alterado no âmbito do Conselho e nunca implantado em virtude de bloqueios do 
Banco/Previ.  
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Resgatou que em 29.05.2012, houve reunião (PREVI, BB, PREVIC, PGF e AGU) na busca de uma solução 
de consenso, mas que, ficou evidenciado que a barreira encontrada é o EMPILHAMENTO DE VERBAS nos 
honorários dos Estatutários, não admitido pelo Banco. Foi registrado que já existiam 80 benefícios 
concedidos/adquiridos de dirigentes estatutários e que a Lei proíbe planos paralelos. Foi registrado não ser 
possível um pequeno grupo ser beneficiado com as contribuições de todos. Consta que outras reuniões foram 
realizadas na tentativa de se buscar uma solução pacificadora e que foi consensuado um TAC, nunca 
formalizado e depois cancelado pelo Banco.  
 
Acrescentou que, em 17.12.2015, a Diretoria, com 3 votos dos Diretores indicados pelo Banco, aprovou como 
Teto de Salário de Contribuição os honorários de Vice-Presidente do Banco. (Decisão 2015/610, de 
17.12.2015, Ata 2845 da Diretoria Executiva Nota DISEG/Comitê de Seguridade 2015/0001, de 17.12.2015).  
 
Nessa mesma reunião, o Ex-Diretor de Seguridade, Sr. Marcel Barros, votou pelo teto dos Honorários de 
Diretor, sendo que a Ex-Diretora de Administração, Sra. Cecília Garcez e o Ex-Diretor de Planejamento em 
Exercício, Sr. Marcos Abreu, votaram pela aprovação do TETO, tendo como parâmetro o salário de 
contribuição o maior salário de funcionário não estatutário do Banco, ou seja, o mesmo parâmetro aprovado 
em abril de 2008.  
 
Na reunião do Conselho, de 25.11.2016, com 3 votos favoráveis e 3 contra, o Banco, alegando maioria de 
votos, aprovou o TETO de salário de participação os honorários de Vice-Presidente do Banco. (Decisão nº 
2016/126), tendo o Ex-Conselheiro Antonio Carvalho, acompanhando o voto da Ex-Diretora de Administração, 
Sra. Cecília Garcez e do Ex-Diretor de Planejamento em exercício, Sr. Marcos Abreu, conforme decisão 
número 2015/610, de 17.12.2015, ata 2845 da Diretoria Executiva, Nota DISEG/Comitê de Seguridade 
2015/0001, de 17.12.2015, registrando voto para implantação do TETO aprovado em 2008.  
 
Já os votos dos Conselheiros eleitos, Sr. Wagner Nascimento, atual Diretor de Seguridade, e do Sr. Carlos 
Guimarães, atual Conselheiro Deliberativo, seguiram o voto defendido pelo Ex-Diretor Sr. Marcel Barros, 
defendendo o salário de participação dos honorários de Diretor, (EMPILHADOS), justificando que estavam 
seguindo a indicação da categoria dos sindicatos.  
 
Emendou o Sr. Carvalho que, dando sequência ao processo, em 13.11.2016, a Diretoria aprovou o 
Regulamento do novo TETO, tendo como salário de contribuição os honorários de Vice Presidente do Banco. 
Não tratou de direitos adquiridos. (Ata 2906, decisão 2016/692).  
 
Informou que, em 16.12.2016, o Conselho aprovou o Regulamento, com o seu voto contrário e que registrou 
voto para implantação do TETO aprovado em abril de 2008. (Ata 357, decisão 2016/141) e que a PREVI não 
mais se pronunciou sobre o processo.  
 
Reforçou que é favorável à aprovação do novo regulamento, destacando ser o mesmo aprovado em 2008, o 
mesmo que sempre defendeu na Governança da PREVI e que nunca foi implantado, em virtude de 
comprovada falta de vontade dos gestores conflitados.  
 
Porém, deixou claro que é CONTRÁRIO à aprovação do Art. 104 do novo regulamento, resgatando que na 
aprovação do TETO em 2008, não implantado, não constou essa prerrogativa do alegado direito adquirido, 
até porque a decisão do Banco era muito clara, afirmando que o TETO seria implantado a partir de abril de 
2008. Do mesmo modo, o TETO aprovado em 2016, em que votou contrário, não constou essa condição do 
dito direito adquirido.  
 
Informou que, com o seu CPF, enviou uma carta denúncia à PREVIC com cópias para a PREVI, BB e vários 
Órgãos do Governo, que já se tornou pública, historiando toda a cronologia do processo e pedindo 
providências.  
 
Informou que, em função da aprovação do novo TETO, que já se encontra na PREVIC, o Conselho 
Deliberativo da ANABB, com 19 votos e 2 abstenções, em reunião do dia 19.02.2021, aprovou uma série de 
providências a serem tomadas no âmbito da ANABB e que com essa reunião de hoje com o Banco, se encerra 
as tratativas administrativas, conclamando pela busca de uma solução pacífica para o caso. 
 
Deixou claro que o objetivo não é reduzir os benefícios de quem quer que seja, até porque a grande maioria 
não concorreu para essa situação. O que se deseja é que sejam recalculadas as reservas individuais de todos 
os Dirigentes Estatutários que se aposentaram a partir de abril de 2008, identificar as possíveis distorções de 
reservas de poupança, apresentar os valores ao Banco, que deu causa, para a recomposição, podendo, o 
Banco, se desejar, usar fundos previdenciários de sua responsabilidade, possibilidade já sugerida por Órgãos 
de Controle. 
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Feita essa explanação, o Sr. Carvalho informou que iria fazer parte da Ata da reunião um histórico da 
cronologia dos fatos, limitado ao que alcançou, não se esgotando o levantamento de outros documentos e 
informações inerentes ao processo.  
 
Abaixo, cronologia dos ATOS E FATOS tratando do TETO PREVI. 
 
1. Até março de 2008 Diretores eram funcionários regidos pela CLT. Recebiam salários diretos e indiretos; 
 
2. Em 17.04.2008, o Banco alterou o Estatuto. Transformou Diretores Celetistas em Estatutários, cancelou os 
contratos de trabalho e os Diretores  passaram a receber honorários. Naquele momento, as verbas não 
previstas para contribuições para a PREVI foram EMPILHADAS; 
 
3. Em 22.04.2008, acertadamente, o Banco solicitou à PREVI não computar as incorporações feitas nos 
honorários no salário de contribuição, adotando como TETO o maior salário de funcionário celetista, a vigorar 
a partir de abril de 2008. Esse TETO de contribuição foi aprovado de pronto na Governança da PREVI; 
 
4. Na sequência, o Banco solicitou ajustes. Em 27.05.2008 e 30.05.2008, o TETO foi aprovado novamente 
pela Diretoria e Conselho da PREVI; 
 
5. Em 01.07.2008, a PREVI submete o processo ao Banco com todos os ajustes efetuados. 
 
6. Em 05.08.2008, a Diretoria da PREVI aprova as mesmas regras do Teto para seus Dirigentes, também 
aprovados no Conselho dia 15.08.2008; 
 
7. Em 02.09.2008, o BB inclui no TETO os dirigentes de fundações, coligadas, controladas, participadas e 
atividades em órgãos públicos, cedidos, que até então contribuíam com os seus salários verificados nos atos 
das disponibilizações; 
 
8. Em 02.09.2008, a Diretoria e Conselho da PREVI aprovaram as novas regras com as inclusões feitas pelo 
Banco; 
 
9. Fazendo ajustes, o Conselho deliberou sobre o TETO em 30.05.2008, 15.08.2008, 02.09.2008 e finalmente 
em 19.09.2008, aprovando como TETO de contribuição para todo o universo do Banco do Brasil o maior 
salário celetista do Banco, a vigorar a partir de 01.04.2008; 
 
10. Em 13.04.2009, depois de 7 meses, o Banco devolveu o processo à PREVI, com o de acordo e aprovação 
dos órgãos do governo; 
 
11. Em 16.04.2009, após cumpridas todas etapas legais, a PREVI, por via eletrônica, submeteu o processo 
à SPC, atual PREVIC; 
 
12. Em 30.10.2009, a PREVIC informou que o processo estava apto para aprovação e solicitou os originais à 
PREVI, concedendo prazo de 60 dias para o envio dos documentos; 
 
13. Em 29.12.2009, a PREVI pediu adiamento por mais 60 dias; 
 
14. Em 28.01.2010, a Diretoria pediu mais 30 dias de prazo; 
 
15. Em 28.01.2010, o Conselho pede à Diretoria informações sobre o andamento do processo; 
 
16. Em 11.03.2010, a PREVI pediu mais prazo; 
 
17. Em 18.03.2010, o Banco informou a PREVI ter revisto a decisão de 22.04.2008 e pediu para suspender 
o teto. Nesse momento, ficou caracterizada obstrução do processo por parte do Banco e a evidência do 
CONFLITOS DE INTERESSES; 
 
18. Em 23.03.2010, a Diretoria da PREVI decide tornar sem efeito suas decisões, alegando prioridade para 
aprovação do BET. Encaminhou a decisão ao Conselho. Não se tem conhecimento de sua manifestação. 
 
19. Em 24.05.2010, a PREVI faz novo pedido de prorrogação de prazo para envio de documentos; 
 
20. Em 25.11.2010, o Diretor Sasseron enviou ofício à PREVIC, pedindo desistência da análise do processo, 
à revelia de deliberação do Conselho; 
 



   

Página 7 de 16 
 

21. Em 15.03.2011, a Diretoria aprovou nova alteração no regulamento e submeteu ao Conselho. Nunca se 
conheceu que alterações foram essas; 
 
22. Em 31.03.2011, o Conselheiro Sr. William Bento protocola correspondência no Conselho, com 
manifestação sobre o TETO; 
 
23. Em 31.03.2011, o Conselho devolve o processo, considerando que as alterações já foram aprovadas 
anteriormente. O Conselho considera válida a decisão anterior sobre o TETO; 
 
24. Em 02.04.2011, o Ex-Conselheiro, Sr.  Luiz Teixeira, envia denúncia à PREVIC; 
 
25. Em 04.05.2011, Ex-Conselheiro, Sr. William Bento, envia denúncia à PREVIC e dá publicidade. Na 
sequência, a Sra.  Isa Musa da FAABB também envia denúncia. Até então tudo corria EM SILÊNCIO; 
 
26. Em 27.04.2011, a PREVIC pede esclarecimentos sobre as denúncias; 
 
27. Em 17.05.2011, a PREVI presta esclarecimentos e faz um longo histórico, alega que não existe teto e que 
o Banco cancelou a decisão de abril de 2008; 
 
28. Em 20.05.2011, a PREVIC pede novos esclarecimentos e faz vários questionamentos; 
 
29. Em 23.05.2011, a PREVIC pede para a PREVI se pronunciar sobre o expediente anterior e concede 15 
dias de prazo para solução da pendência; 
 
30. Em 01.06.2011, a PREVIC solicita informações sobre os valores individuais dos Honorários EMPILHADOS 
de Diretores e o valor do maior salário de funcionário não estatutário; 
 
31. Em 07.06.2011, a PREVI repassa informação dos honorários à PREVIC, de forma global, em desacordo 
com o que foi solicitado; 
 
32. Em 10.06.2011, a PREVIC envia análise técnica, identifica, indica e confirma as irregularidades cometidas;  
 
33. Em 13.06.2011, a PREVIC concede 15 dias para a PREVI corrigir as irregularidades, permitindo o uso do 
TAC e informa sobre o enquadramento sob aspecto disciplinar; 
 
34. Em 01.07.2011, a PREVI pede prazo de 90 dias; 
 
35. Em 06.07.2011, a PREVIC concede prazo e informa que o descumprimento é passível de enquadramento 
sob aspecto disciplinar, conforme artigo 90 do Decreto 4924 de dezembro de 2003. Determina a regularização 
retroativa a abril de 2008, com revisão dos benefícios concedidos e acerto das reservas; 
 
36. Em 05.08.2011, a PREVI volta a pedir ao Banco informações sobre os valores incorporados em abril de 
2008; 
 
37. Em 18.11.2011, o Banco volta a informar os honorários globais, sem informar os valores incorporados;  
 
38. Em 24.11.2011, a PREVI informa sobre reuniões havidas na PREVIC entre o Banco e órgãos do Governo, 
na busca de uma solução pacificada; 
 
39. Em 02.12.2011, a PREVIC reitera regularização da pendência; 
 
40. 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; 
 
41. 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 de dirigentes estatutários e que a Lei proíbe planos paralelos. Foi registrado 
não ser possível um pequeno grupo ser beneficiado com as contribuições de todos; 
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42. 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 não se sabe se foram retomadas; 
 
43. Em 28.08.2012, o Conselho registra a manifestação dos eleitos, indignados pela não implantação do Teto. 
Os indicados registraram que somente haverá alteração com a concordância do Banco, revogada em 2010;  
 
44. 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; 
 
45. Diante de resistência/discordância do Banco, a PREVIC obteve Pareceres favoráveis da Procuradoria 
Federal: em 12.03.2012 e 30.04.2013. Da AGU: em 11.10.2012 e 20.05.2013; 
 
46. 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 voltou a determinar a correção das 
irregularidades, com o expurgo das verbas computadas indevidamente e implantação do teto, retroativo a 
abril de 2008, e a devolução dos pagamentos indevidos. 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, 
destaca os artigos 28 e 30 do Estatuto, Pareceres Jurídicos, alerta sobre os riscos jurídicos dos participantes 
ingressarem com ações para incorporações dos salários indiretos. Destaca a Nota Explicativa das 
Demonstrações contábeis do Banco do 3 trimestre de 2007. Fixa 60 dias para o cumprimento; 
 
47. Em 21.06.2013, a Diretoria manda o ofício da PREVIC para o Conselho da PREVI; 
 
48. Em 18.07.2013, a Diretoria, finalmente, informa os valores de referência do Teto, ou seja, o maior salário 
de funcionário não estatutário e os valores incorporados, de abril de 2008 e corrigidos pelos reajustes salariais 
do Banco para os ativos. Informa que a PREVI e o Banco iniciaram estudos para alteração do estatuto e 
estabelecimento do Teto; 
 
49. Em 19.07.2013, o Conselho solicita à Diretoria encaminhar o assunto na reunião de 30.08.2013, mantendo 
em pauta permanente; 
 
50. Em 24.07.2013, a PREVIC informou que o estudo do Banco/PREVI não restringe o cumprimento da 
decisão de 05.06.2013 e lembra que o prazo final para cumprimento é 09.08.2013; 
 
51. Em 01.08.2013, a PREVI pede prazo de 90 dias; 
 
52. Em 13.08.2013, a Diretoria envia ao Conselho o Ofício de 09.08.2013, tratando das irregularidades 
cometidas; 
 
53. Em 29.08.2013, a PREVI solicita mais 90 dias de prazo, para o cumprimento da decisão da PREVIC; 
 
54. Em 05.11.2013, a PREVIC concede novo prazo até 02.12.2013; 
 
55. Em 02.12.2013, a PREVI solicita mais 120 dias de prazo; 
 
56. Em 12.12.2013, a PREVIC nega o prazo e informa da possibilidade de fazer o TAC; 
 
57. Em 12.12.2013, o Conselho registra que tomou conhecimento das manifestações dos eleitos que 
entendem como sendo urgente a necessidade de cumprimento da decisão da PREVIC. Já os indicados 
entendem que não há irregularidades e que o processo ainda se encontra em análise; 
 
58. Em 12.12.2013, a PREVIC negou o prazo e informou novamente a possibilidade de celebração de TAC;  
 
59. Em 30.12.2012, a PREVIC emitiu o parecer 30/2012, afirmando que: 
 

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

 
60. Em 13.01.2014, a Diretoria encaminha ao Conselho o Oficio de 05.06.2013 da PREVIC, informando que 
era facultado o TAC e que estavam sendo adotadas tratativas; 
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61. Em 27.06.2014, o Ex-Conselheiro Sr. Antonio Carvalho, no início do mandato, pediu informações sobre o 
andamento do processo. O Presidente do Conselho informou que como se tratava de assunto complexo seria 
pautado na próxima reunião de julho; 
 
62. Em 16.07.2014, no início do mandato, o Conselheiro Carvalho solicitou que fizesse registro na ata e que 
pautasse o tema TETO,  para a reunião do dia 25 de julho; 
 
63. Em 26.09.2014, o Ex-Conselheiro Sr. Antonio Carvalho 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; 
 
64. Em 27.03.2015, o Conselho tomou conhecimento da Nota DIREF/BB 2015/2437, informando que os 
Órgãos do Governo teriam discordado do TAC. O Ex-Conselheiro Sr. Antonio Carvalho 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; 
 
65. Em 01.06.2015, a PREVIC informou que havia cancelado o TAC no dia 20.05.2015; 
 
66. Em 17.12.2015, a Diretoria, com 3 votos dos Diretores indicados pelo Banco, aprovou como Teto de 
Salário de Contribuição os honorários de Vice-Presidente do Banco. (Decisão 2015/610, de 17.12.2015, Ata 
2845 da Diretoria Executiva Nota DISEG/Comite de Seguridade 2015/0001, de 17/12/2015). Nessa mesma 
reunião, o Ex-Diretor de Seguridade, Sr. Marcel Barros, votou pelo teto dos Honorários de Diretor, sendo que 
a Ex-Diretora de Administração, Sra. Cecilia Garcez e o Ex-Diretor de Planejamento em Exercício Sr. Marcos 
Abreu, votaram pela aprovação do TETO, tendo como parâmetro o salário de contribuição o maior salário de 
funcionário não estatutário do Banco, ou seja, o mesmo parâmetro aprovado em abril de 2008; 
 
67. Em 18.12.2015, o Conselho recebeu proposta de alteração do Regulamento e devolveu ao Comitê de 
Seguridade, para reapresentar em 29.01.2016; 
 
68. Em 19.01.2016, a PREVIC enviou ofício à PREVI, informando que o Conselho Deliberativo da PREVI, 
teria anuído com o cancelamento do TAC e a desistência do Processo que trata da implantação do Teto de 
Benefício na PREVI. Essas informações somente foram levadas ao conhecimento do Conselho em março de 
2016; 
 
69. Em 23.04.2016, o Ex-Conselheiro Antonio Carvalho enviou carta à PREVIC, com cópias para os 
Presidentes da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, registrando ter ficado perplexo e indignado 
com a informação de que este Conselheiro e o Conselho jamais anuíram o cancelamento do TAC e 
desistência do TETO; 
 
70. 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; 
 
71. Em 29.01.2016, o Conselho recebeu o processo da Diretoria e o parecer do Comitê de Seguridade e 
Devolveu à Diretoria para apresentar parecer jurídico externo sobre direitos adquiridos e perdas parciais, 
dando um prazo de 90 dias para a Diretoria retornar o assunto ao Conselho; 
 
72. Em 17.03.2016, o Ex-Conselheiro Sr. Antonio Carvalho fez registro resgatando o debate feito na decisão 
do Conselho, de 29.01.2016, destacando a necessidade de que o escopo do Parecer a ser contratado seja 
disponibilizado ao Escritório de Advocacia contratado, o processo completo, contendo todos os documentos 
com pareceres e decisões de todos os atores envolvidos e que o escopo seja disponibilizado previamente ao 
Conselho; 
 
73. Em 27.05.2016, o Conselho solicitou à Diretoria, no prazo de 90 dias, apresentar Parecer Jurídico Externo 
complementar, que contemple a avaliação histórica de todo o processo, a partir de abril de 2008 e a decisão 
PREVIC de 05.06.2013 e todos os Pareceres Jurídicos, internos e externos; 
 
74. Em 26.08.2016, o Conselho foi informado sobre o Parecer Jurídico e decidiu analisar na próxima reunião;  
 
75. Em 23.09.2016, o Conselho postergou a análise sobre o TETO para 25.11.2016; 
 
76. Em 25.11.2016, com 3 votos favoráveis e 3 contra, o Banco, alegando maioria de votos, aprovou o TETO 
de salário de participação os honorários de Vice-Presidente do Banco. (Decisão nº 2016/126). O Ex-
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Conselheiro Antonio Carvalho, acompanhando o voto da Ex-Diretora de Administração, Sra. Cecília Garcez 
e do Ex-Diretor de Planejameto em exercício, Sr. Marcos Abreu, conforme decisão número 2015/610, de 
17.12.2015, ata 2845 da Diretoria Executiva, Nota DISEG/Comite de Seguridade 2015/0001, de 17/12/2015, 
registrou voto para implantação do TETO aprovado em 2008. Já os votos dos Conselheiros eleitos, Sr. 
Wagner Nascimento, atual Diretor de Seguridade, e do Sr. Carlos Guimarães, atual Conselheiro Deliberativo, 
seguiram o voto defendido pelo Ex-Diretor Sr. Marcel Barros, defendendo o salário de contribuição dos 
honorários de Diretor, (EMPILHADOS), justificando que estavam seguindo a indicação da categoria dos 
sindicatos; 
 
77. Em 13.11.2016, a Diretoria aprovou o Regulamento do novo TETO, tendo como salário de participação 
os honorários de Vice Presidente do Banco. Não tratou de direitos adquiridos. (Ata 2906, decisão 2016/692);  
 
78. Em 16.12.2016, o Conselho aprovou o Regulamento, com o voto contrário do Ex-Conselheiro, Sr. Antonio 
Carvalho, que registrou voto para implantação do TETO aprovado em abril de 2008. (Ata 357, decisão 
2016/141); 
 
79. O Regulamento foi enviado para os Órgãos controladores. O Ex-Conselheiro terminou o mandato em maio 
de 2018 e nunca mais teve notícias sobre o paradeiro do regulamento aprovado em 2016. 
 
80. Em 27.07.2020, diante dos rumores de que a PREVI teria desistido do TETO aprovado em 25.11.2016 e 
aprovado novo TETO, por não ter sido divulgado nos canais oficiais da PREVI, o Sr. Antonio Carvalho, 
solicitou informações à Diretoria, com cópia para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e não obteve 
informações, mesmo amparado pela Resolução 32/2019 do CNPC. 
 
81. Em 20.01.2021, a Previ divulgou a aprovação do novo estatuto a ser enviado para análise da PREVIC em 
30 dias. 
 
82. Em 19.02.2021, o Conselho Deliberativo da ANABB, em reunião extraordinária e especial,  e após 
exposição de motivos feita pelo Conselheiro Antonio Carvalho, com 19 votos favoráveis e 2 abstenções, por 
conflitos, deliberou 8 providências a serem adotadas pela Diretoria da ANABB, em conjunto com a uma 
Comissão composta por 5 Conselheiros.  
 
83. A Diretoria da ANABB solicitou documentos à PREVI e demandou agendas com os Dirigentes da PREVIC, 
PREVI E BANCO, na tentativa de sensibilizar esses Órgãos para uma solução para o TETO, por discordar da 
aprovação do Art. 104 do novo Regulamento, que cria benefícios privilegiados ao grupamento de Dirigentes 
Estatutários do Banco, Entidades, Subsidiárias, Controladas, etc, considerando que a existência de um grupo 
de beneficiários paralelo ao Plano 1 deve ser considerado ilegal e ameaça a PREVI de ações por isonomia. 
 
84. Em 02.03.2021, a Comissão TETO PREVI junto com a Diretoria da ANABB participou de Audiência com 
os Dirigentes da PREVIC, oportunidade em que foi resgatado o histórico do processo. Foi solicitado à PREVIC 
que intermediasse uma possível solução administrativa e pacífica do assunto junto ao Banco e PREVI e que 
na análise fosse considerado o histórico do processo. 
 
85. Em 04.03.2021, foi realizada audiência com Dirigentes da PREVI, oportunidade em que foi apresentado 
todo o histórico de todo o processo e registrado os pontos relevantes, com destaques de que o tema nunca 
foi pacificado na Governança da PREVI, desde o cancelamento do TETO por decisão do Banco em duas 
oportunidades. A PREVI se limitou a dizer que a decisão cabe à PREVIC. 
 
86. Em 18.03.2021, foi realizada audiência com o Diretor do Banco, Sr. Rodrigo, oportunidade em que foi 
resgatado todo o histórico do processo, com registros de que o Banco obstruiu o processo nos últimos 13 
anos. Foi evidenciado o conflito de interesses na condução do processo pelo Banco e PREVI, em que os 
decisores legislaram em causa própria, ou seja, aprovando benefícios para eles próprios, colocando a PREVI 
em riscos judiciais. O Diretor limitou-se a informar que o Banco não praticou atos irregulares e que a decisão 
seria da PREVIC. 
 
87. Deixou registrado que, até a presente data a PREVI ainda não enviou à ANABB os documentos 
solicitados. 
  
O Conselheiro William Bento registrou o seguinte: 

“Primeiro quero esclarecer que este ato aqui é um grupo de dirigentes da ANABB e a ANABB tem em sua 
missão defender o Banco do Brasil e os interesses dos funcionários do Banco do Brasil, especificamente aqui 
defender os interesses dos participantes da PREVI, que nós estamos aqui representando. 
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Estamos diante de um problema que pode ser resolvido administrativamente, esse é um grande esforço que 
a ANABB está fazendo ao reunir com a PREVI,  com a PREVIC, reunir agora com o Banco do Brasil, porque 
se esse tema sair da esfera administrativa vai tomar proporções incalculáveis em função dos riscos desse 
empilhamento indevido. Ao quebrar o tratamento isonômico entre os participantes do plano, vedado em lei, 
lei 108 e 109 de previdência complementar, tenta-se criar com o art. 104, proposta de alteração do regimento 
interno, uma elite representada pelos dirigentes do Banco do Brasil, um empilhamento de verbas que não é 
acessível para nenhum participante. Então, cria uma grande tese jurídica, quando o próprio Banco, através 
da sua força como patrocinadora, autoriza a PREVI aprovar o rompimento do tratamento isonômico. Isso vira 
uma tese jurídica e vai desaguar em milhares de ações. E a Entidade ANABB não poderá ser furtar a este 
compromisso com os participantes. Então, o esforço é para que a gente consiga resolver isso através do 
diálogo iniciado agora, que se resolva administrativamente. 
 
Esse empilhamento de verbas ocorreu em 2008, quando o Banco implantou na sua direção a figura dos 
estatutários, que não existia. Nós tínhamos um plano de cargos e salários e o salário desde o escriturário que 
entrou no Banco ao presidente estava dentro de uma pirâmide e com um delta de variação entre o menor e 
o maior salário, guardava uma relação. E no momento em que se admitiu a figura dos estatutários, dos 
dirigentes, quebrou-se essa isonomia, no Banco é possível. Mas o Banco, naquela época, tentou consertar 
isso na PREVI; houve uma mudança de governo, uma mudança da gestão do Banco e perdeu-se o interesse. 
E isso vai trazer enormes problemas jurídicos, políticos e econômicos. Porque se passar esse art. 104, 
quebrando o tratamento isonômico entre os participantes, os demais participantes, os milhares, os mais de 
100 mil participantes vão buscar, através da justiça, os seus direitos e, provavelmente, vão vencer. Porque 
todos os passos, como o Carvalho apresentou, registram a origem no Banco do Brasil, desde a sua 
assembleia de acionistas, quando admitiu a figura dos estatutários, é o grande responsável por esse 
problema, que tenta agora repassar para a PREVI a conta, ou seja, para passar para todos os participantes 
do plano 1 pagar a conta para um grupo privilegiado. Isso não vai prosperar juridicamente, haverá uma grande 
guerra jurídica. Isso é prejuízo da PREVI, dos participantes da PREVI e também do Banco. Porque com essas 
milhares de ações que sairão vencedoras haverá um grande déficit na PREVI e o Banco terá que arcar com 
a sua parte. Então, há desdobramentos terríveis se a gente deixar passar esse problema além do âmbito 
administrativo. 
 
Eu não estou aqui com o documento, mas em inúmeros documentos que o Carvalho tem, há decisão, um 
despacho PREVIC, ele faz uma colenda de diversas manifestações de diversos órgãos da República, como 
a AGU e tem também da Procuradoria Geral junto à AGU e lá o Advogado Geral da União destaca que há 
tese de que o Banco pode perfeitamente, se desejar, manter o pagamento além do estatuto, pode, mas desde 
que assuma, com recursos próprios, inclusive créditos que o Banco tem dentro da PREVI. Isso já está 
consolidado em pareceres jurídicos da própria Procuradoria Geral da Fazenda. E tem manifestações da AGU, 
tem manifestações da PREVIC, do antigo DEST, SEST, do Ministério da Fazenda, são muito órgãos 
envolvidos nessa questão. 
 
Eu sei que isso se deu em outro governo, se deu em uma outra governança do Banco do Brasil. Quem bancou 
o desmonte foi o Sr. Ademir Bendine, que foi ser o presidente da Petrobrás e acabou sendo preso por outras 
questões, isso é de conhecimento público. E o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente não conseguir 
resolver isso administrativamente, os riscos jurídicos, os riscos políticos e econômicos vão envolver CPFs. 
Creio que o governo atual não está acompanhando essa questão. O governo atual que é radicalmente contra 
o governo da época, da época do Dida, quando o governo atual souber disso - nós ainda não procuramos o 
governo atual para informar - mas quando souber dessa questão das aposentadorias milionárias, formando 
um gueto e ele vai linkar isso aqui ao antigo presidente, ao antigo partido do governo, e isso vai virar um 
escândalo nacional: “as aposentadorias milionárias às custas do povo, às custas de todos os participantes do 
plano 1”, isso vai virar um escândalo nacional e vai arrastar CPFs. 
 
O meu registro aqui é no sentido de chamar atenção pela importância do tema. Não é um tema simples que 
dá para decicir em um gabinete ou outro. Isso vai envolver diversos poderes, vai ter repercussões jurídicas, 
vai ter repercussões econômicas, vai gerar um déficit enorme na PREVI e alguém vai ter que bancar isso, o 
Banco vai ter que responder por metade desse déficit. Haverá milhares de ações jurídicas, além do aspecto 
político. Quando esse governo souber do que se trata esse art. 104, pode os senhores escrever, vai ter 
problemas. Nós, estrategicamente, ainda não fomos ao governo, porque nós não queremos queimar estapas. 
Por isso a importância dessa reunião aqui com os colegas do Banco do Brasil, para que coloque o tema no 
seu devido lugar. Esse tema merece um tratamento com lupa. Existe registro desde 2008 da Advocacia Geral 
da União, da Procuradoria Geral Nacional, a Proguradoria Geral junto à PREVIC, existe manifestação da 
PREVIC, existe manifestação do DEST, então, está perfeitamente comprovado a origem e a culpa do Banco 
do Brasil, desde sua assembleia de acionistas. 
 
Então, isso vai ter um volume muito grande de desdobramentos. Aí eu faco um apelo aos nossos colegas do 
Banco que nos recebe aqui, que eu já antecipadamente agradeço, ao Rodrigo, que jogue uma lupa nisso, se, 
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como disse, eu não estava aqui na época, foi em um outro governo, foi há 13 anos atrás, mas tem todos os 
documentos de todos os órgãos à disposição para que os senhores vejam desde o início. Eu, particularmente, 
era conselheiro na PREVI. À época, fiz um registro de voto longo, mas muito importante na PREVI, e depois 
fiz uma denúncia na PREVIC, que depois teve um despacho da PREVIC. Houve parecer da AGU etc. Então, 
existe farta documentação oficial sobre o tema do qual o Banco do Brasil não pode negar a culpa. 
 
Então, senhores dirigentes do Banco do Brasil, esse tema merece cuidado, os desdobramentos políticos, 
econômicos e jurídicos serão bombásticos. Os senhores vão ver o Bolsonaro dizendo que agora patrocina 
dentro do Banco do Brasil uma casta de dirigentes através de aposentadorias milionárias às custas de uma 
coletividade. Isso aqui vai trazer problemas. E para nosso desgosto, isso vai fortalecer as teses privatistas 
daqueles que ensaiam a privatização do Banco do Brasil, instituição secular, importantíssima para a 
sociedade brasileira. Isso irá nos enfraquecer. Esse governo vai usar e vai nos enfraquecer. Então, os 
senhores têm que ter muita sensibilidade para tratar desse assunto. Vocês têm que fazer uma análise do que 
vai acontecer e a ANABB não pode correr dessa briga. A ANABB está envolvida nisso desde o momento em 
que soube das decisões do Banco ao assumir a figura do estatutário. Então senhores, outros colegas ainda 
vão voltar ao tema. Eu fico por aqui e reservo o tempo se houver algum debate ou alguma necessidade de 
outro esclarecimento.Obrigado”. 
 
O Sr. 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. 
Embora não tendo participado diretamente da decisão, acompanhou os debates, presente a necessidade de 
o Banco modificar a estrutura de remuneração dos dirigentes estatutários, que até então era no mesmo 
formato dos empregados: uma remuneração acrescida das verbas trabalhistas comentadas. 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. 
 
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 podiam ser computadas. Como Conselheiro Deliberativo suplente na PREVI, participou da 
reunião desse Conselho em que esse assunto fora apresentado de forma preliminar. A aprovação dessa 
matéria se deu em reunião posterior, em 19.09.2008, quando já não participou. 
 
Relatou que, após seu mandato de Conselheiro Deliberativo suplente, fora indicado pelo Banco para participar 
do Conselho Consultivo do Plano de Benefícios n° 1. Foi nessa condição que, na reunião de 8 e 9 de setembro 
de 2010 desse Conselho, tomou conhecimento de que a matéria aprovada pelo Conselho Deliberativo, além 
de não ter sido implementada, fora sustada. Nessa reunião, o Conselho Consultivo registrou em ata que, no 
seu entendimento, a alteração devesse ser implementada na forma como foi aprovada, isto é, limitando o 
valor do salário de participação à maior remuneração de empregado na ativa em função não estatutária, tendo 
em vista vários pontos também registrados em ata (transcritos aqui para registro): 
 

a) A remuneração mensal dos administradores estatutários incorpora verbas comuns aos funcionários 
do Banco (como licenças-prêmio, abonos, férias e décimo terceiro salário) que não integram o salário 
de participação dos funcionários do Banco, conforme se observa nas atas AGO e AGE de 25.04.2007 
e de 17.04.2008; 

b) A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e o Regulamento do Plano de Benefícios 
1 tem por objetivo atender aos empregados do Banco, sendo exceção o atendimento aos funcionários 
administradores estatutários (aliás, não expressamente contemplados no Regulamento – uma vez 
que têm os seus contratos de trabalho suspensos). Tanto isso é verdadeiro que os administradores 
estatutários não funcionários do Banco não possuem qualquer amparo pela PREVI. 
Consequentemente, ainda que classificada como simples remuneração, o adicional que o funcionário 
ganha pelo exercício do cargo estatutário não deveria integrar o salário de participação; 

c) Caso o patrocinador quisesse contemplar os seus administradores estatutários, seria mais adequada 
a constituição de plano específico contemplando, inclusive, os administradores não funcionários; 

d) Na situação atual do Plano (superávit), em que não há pagamento de contribuição, na prática significa 
o consumo de superávit para aumento dos benefícios dos empregados administradores estatutários, 
em detrimento da massa dos participantes; 

e) Há risco relevante de ingresso na justiça pelos participantes que, baseados nos documentos citados 
na alínea “a” (e outros documentos internos do Banco e da PREVI), poderiam reivindicar a inclusão 
nos seus salários de participação dos valores correspondentes a licença prêmio, férias, décimo 
terceiro e outros. 
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Informou que essa foi a última reunião que participou no Conselho Consultivo. Comentou também que, nesse 
período posterior, colaborou com colegas na tentativa de equacionamento do assunto, como ainda em duas 
oportunidades dirigiu correspondência à PREVIC (em 2016 e agora, em 2021) e uma à SEST (em 2021), 
relatando seu entendimento. Também teve uma reunião específica com o então Presidente do Banco do 
Brasil, Alexandre Abreu, em 22.06.2015. 
 
À propósito da demanda à SEST, comunicou que recebeu a resposta daquela Secretaria no seguinte teor: 
 
“Em atenção à sua demanda de ouvidoria, informo que a este órgão compete, entre outros assuntos, 
manifestar-se sobre pleitos de empresas estatais federais envolvendo o patrocínio de planos de previdência 
complementar, sendo o escopo dessas análises os aspectos de governança e a adequação administrativa da 
proposta, não avaliando aspectos jurídicos, os quais são de responsabilidade da gestão das empresas 
patrocinadoras. 
 
Nesse contexto, é importante esclarecer que a motivação apresentada pela Previ para inserção do artigo 104 
no Regulamento do Plano de Benefícios n° 1 da Previ fundamentou-se em aspectos jurídicos, a saber, a 
preservação do ‘direito acumulado ou adquirido dos participantes’ que, até a aprovação daquele regulamento, 
contribuíam acima do novo limite para o salário-de-participação. 
 
À vista disso e em estrita observância a suas competências institucionais definidas no art. 98, inciso VI, alínea 
‘f’, do Anexo I, do Decreto n° 9.745, de 08.04.2019, reitero que não cabe a esta Secretaria se manifestar sobre 
os aspectos jurídicos que levaram o Banco do Brasil e a PREVI a inserirem aquele dispositivo no regulamento 
do plano. 
 
Em tempo, informo que compete à Previc, órgão responsável pela aprovação das alterações de regulamentos 
dos fundos de pensão e que também já foi cientificado sobre o assunto pelo autor desta demanda de 
ouvidoria, avaliar se a inclusão deste artigo é compatível ou não com as normas que regem o sistema de 
previdência complementar”. 
 
Com isso, observa-se que a SEST não apreciou no mérito a inclusão do artigo 104 no Regulamento. A 
alteração do Regulamento passou pela SEST, mas não há como afirmar, pois a SEST não reconhece que o 
artigo 104 foi aprovado por aquela Secretaria. Até por que a inserção do artigo 104 imputa ao Plano de 
Benefícios, com sua massa de participantes, a responsabilidade por arcar com esses benefícios majorados 
de forma não expressamente prevista no Regulamento, não acarretando à patrocinadora o ônus financeiro 
dessa concessão não regulamentar. 
 
Enfatizou a inexistência de qualquer menção de honorários ou 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. 
 
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, em reunião com a PREVI, os 
seus dirigentes participantes da reunião comentaram, quanto ao artigo 104 do Regulamento do Plano, de que 
apenas cumpriam a legislação aplicável, mormente o artigo 17 e seu parágrafo único da Lei Complementar 
109/2001 e o artigo 4° da Resolução CGPC n° 25/2018. Na ocasião, Pedro Mello observou que entendia 
natural a existência desses artigos na legislação, uma vez que poderiam ter regulamentos de estatais que 
expressamente e de forma regular previssem salários de participação superiores ao ora estabelecido pela 
Resolução, o que, decididamente, não era o caso da PREVI, que não tem e nunca teve regulamentada a 
forma de tratar essas remunerações de dirigentes, sendo irregular, portanto, considerar esses casos como 
direito adquirido e direito acumulado. 
 
A Conselheira Cecília Garcez registrou o seguinte: 
 
“Resgatando aqui um pouquinho do que todo mundo falou, bem resumido, em 2010, quando o Banco desistiu, 
em 2008 também eu estava na PREVI, eu era Diretora de Planejamento, em 2010, quando o Banco desistiu 
disso, eu estava na Diretoria e eu lembro que foi uma carta assinada pelo Carlos Nery, na época era o Diretor 
do Banco, e depois de tudo aprovado. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa. Da outra questão 
também, o Rabelo, nós estivemos presentes inclusive lá na PREVIC, conversamos com o Rabelo na época, 
quando ele desarquivou o processo. Outra questão também, e eu falo isso, estou falando isso aqui para vocês 
porque eu até acabei sendo beneficiada por esse teto, porque eu me aposentei em 2010. Eu me aposentei 
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em junho/2010 e acabei recebendo em cima desse teto, em cima desse teto não, acima do teto que seria, 
que foi aprovado em 2008. Até cheguei a mandar uma carta, uma correspondência para PREVI, para que ela 
recalculasse o meu benefício em cima do que estava no plano na época, mas ela não aceitou por que tinha 
a mudança. 
 
Então, são alguns pontos que eu queria deixar bem assim claros, que quando nós assumimos novamente, 
eu assumi a Diretoria de Administração da PREVI, em 2014, junto com o Carvalho, a gente demorou quase 
1 ano para ter em mãos o TAC, que foi o Termo de Ajustamento de Conduta que a PREVIC apresentou para 
o Banco, para a PREVI né. E eu queira deixar claro que aqui ninguém na ANABB é contra a política de 
remuneração do Banco, não, jamais. Eu acho que o Banco do Brasil tem a sua política de remuneração, deve 
remunerar bem os seus executivos, só que na PREVI é uma outra história. Passar esse custo para PREVI, 
para todos os associados aí é que não é justo com as outras pessoas que não tiveram esse empilhamento 
das verbas, como houve no caso dos estatutários. 
 
A questão, no meu caso, foi só um ano que ficaria por fora da fórmula de cálculo de benefícios, mas tem 
muitos que pegaram todo o período. A grande questão que foi colocada aqui também é que todos são 
conflitados, tanto na PREVI quanto no Banco do Brasil, que todos também vão se beneficiar em função do 
art. 104. Então, é uma questão complicada e uma questão que nunca houve na PREVI garantia de direitos 
adquiridos, nunca houve, a gente sabe, parcela PREVI, quantas coisas que já aconteceram, mudança de 
regulamento e que muitos associados foram prejudicados e não houve isso de garantir direitos, nunca houve. 
O que vale é o regulamento que tinha quando estava vigendo ali a sua aposentadoria. 
 
Então, essa questão é que foi colocada inclusive em uma reunião na ANABB, eu lembro de uma reunião na 
ANABB, em que o diretor da época do Banco, o diretor do cargo aí do Rodrigo, o cargo que o Rodrigo ocupa 
hoje, ele mesmo falou: se houver teto eu mesmo vou entrar com uma ação contra o Banco do Brasil em 
relação a isso, ou contra a PREVI no caso. E aí, eu até fiz uma provocação e falei: me diz uma coisa, qual é 
o passivo mais caro, o dos executivos contra o Banco e a PREVI ou o do restante dos associados que não 
tiveram suas verbas empilhadas no cálculo de sua aposentadoria, qual é o passivo mais volumoso? Então 
essa é a questão que eu deixo para vocês, eu queria agradecer a paciência de vocês em nos ouvir, não é 
uma questão fácil, eu sei que não é, mas eu acho que é um ponto que deve acender uma luz aí de atenção 
em relação ao que pode vir adiante. Então, a gente gostaria de, administrativamente, a gente ter uma solução 
para isso, principalmente para o art. 104. Todos nós somos favoráveis ao teto, chegou tarde, era já para ter 
vindo desde 2008, mas que isso também não crie uma situação de um possível passivo para o banco e para 
PREVI também. E que acabe também custando para os associados, por que essa é a questão. Eu queria 
muito de agradecer a vocês todos a participação, a paciência e obrigada por nos ouvir”. 
 
O Sr. Rodrigo Afonso agradeceu a todos e fez os seguinte comentários: 
 
“Acho que é um tema bastante complexo, dado todo o histórico. Considero positivo o fato da ANABB estar 
falando com o Banco e de já ter tido a oportunidade de falar com a PREVI e com a PREVIC, porque falar com 
o regulador é sempre importante, assim como todas as pontas desse processo complexo, que é 
aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil, o Plano 1, objeto de discussão dessa reunião. 
 
Com relação ao tema especificamente, informou que assumiu a área a partir do início de 2020, e que, desde 
junho/2020, ele é do Conselho Deliberativo Suplente da PREVI.  Quando a CGPAR 25 foi divulgada, em 2019, 
colocando essa questão do limite/do valor do Teto e todas as questões que ela trouxe nessa resolução, a 
PREVI propôs então a mudança do regulamento. Isso passou pela PREVI, quando chegou ao Banco do 
Brasil, passou por toda sua governança e deu encaminhamento para aquelas alterações do regulamento do 
plano 1. O Banco do Brasil submeteu a SEST que tem o rito dela também, o tempo dela de fazer análise, e a 
SEST respondeu ano passado, sem nenhuma ressalva com relação ao que estava ali colocado, nas 
mudanças sugeridas/propostas do regulamento. 
 
O regulamento voltou para PREVI, que submeteu agora recentemente para PREVIC. Nesse processo como 
todo, quem aprova no fim das contas, é a PREVIC. A PREVIC aprova olhando o regulamento como todo. Ela 
vai olhar o regulamento todo para aprovar quaisquer que sejam as mudanças lá inseridas. Por isso falei no 
começo que foi bom vocês terem conversado com a PREVI e com a PREVIC também,  e passar esse 
histórico. Agora, nos resta aguardar a resposta que a PREVIC vai dar em relação ao que foi submetido, 
porque ela que é o órgão máximo e é a única que tem o poder de aprovar. 
 
Acho que, do nosso lado, a gente entende o processo, vocês fizeram todo esse relato, e a primeira coisa 
também que eu gostaria de falar também, a gente respeita muito tudo isso que vocês estão fazendo, esse 
trabalho de análise e de trazer o histórico. Não só esse trabalho, mas de respeito também à ANABB, mas 
estamos falando desse trabalho em especifico, mas a gente entende também que o processo todo passou 
pelos ritos das casas, do Banco, da PREVI e da PREVIC naquelas ocasiões, passando pela SEST, a antiga 
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DEST, mas nesse processo mais recente ele também teve todo esse caminho e foi exatamente de acordo 
com a governança e com os procedimentos que a gente tem que adotar. 
 
A nossa opinião é que o processo foi fluido em todo o caminho que ele percorreu e agora, de fato, chegou ao 
ponto final e o principal aqui é a deliberação da PREVIC com relação ao tema. É isso que a gente gostaria de 
deixar também colocado aqui, registrado, com relação ao tema e agora acho que uma vez que todo esse 
processo, esse rito, foi de novo, repetindo, foi cumprido, a PREVIC, que é o órgão regulador, 
supervisor/regulador é que vai dar aprovação ou não, mas que vai dar a definição final com relação a todo 
regulamento. É isso que a gente está aguardando”. 
 
O Conselheiro William Bento pediu a palavra para fazer o seguinte questionamento: “O Presidente do Banco 
do Brasil tem conhecimento desses fatos, visto que ele não é de origem do Banco do Brasil, está há pouco 
tempo, chegou a colocar o cargo à disposição, ele conhece esses fatos?” 
 
O Sr. Rodrigo Afonso ofertou a seguinte resposta: “No rito formal de governança dentro do Banco, esses 
assuntos são submetidos, todos os assuntos relacionados à previdência são submetidos, uma vez que depois 
têm que ir para SEST e tudo mais, passam pelo nosso conselho diretor, onde o presidente é um dos membros. 
Então, os assuntos são tratados no âmbito do Conselho Diretor do Banco e o presidente é um dos membros 
e então tudo que é submetido, é submetido via relato ou uma apresentação, uma nota, e tudo isso fica 
registrado, fica lá à disposição e aprovação deles, dependendo do tema e da formalidade, então ele tem sim 
conhecimento”. 
 
O Sr. Pedro Mello apresentou o seguinte argumento: “Talvez porque nessa última fase a forma como é 
apresentada faz a diferença, se vocês levam lá que tem que fazer uma alteração no regulamento porque 
surgiu uma regra que estabelece um limite, se ele não sabe o histórico do passado fica fácil ele aprovar e 
concordar. Estou pensando em encaminhar toda essa documentação para o comitê de Auditoria do Banco 
do Brasil, porque esse comitê sim é independente porque ele é vinculado ao Conselho de Administração, 
então, talvez, eles tenham/possam fazer uma análise mais isenta, olhando todo o passado, sem o viés 
simplesmente de agora, de querer se ajustar ao regulamento achando que está previsto lá no regulamento 
essas remunerações, quando elas não estão expressas lá”. 
 
O Sr. William Bento falou que a ANABB foi muito bem atendida pelo Sr. Rodrigo, mas pelo fato desse 
presidente não ter origem no Banco e talvez esteja distante desse tema, questionou ao Sr. Rodrigo se ele 
poderia intermediar uma reunião da ANABB diretamente com o presidente para que eles possam alertá-lo. 
Salientou possuir certeza de que o presidente vai relevar esse assunto, além das questões técnicas, mas sob 
os aspectos políticos. Ressaltou que seria muito importante que a ANABB tivesse acesso ao presidente. 
Questionou se o Sr. Rodrigo acharia possível a reunião chegar ao presidente do Banco. 
 
 
O Sr. Rodrigo informou que, a ANABB, como uma associação ligada ao Banco do Brasil, funcionários e ex-
funcionarios, tem todo o direito de solicitar uma reunião com o presidente do Banco. Contudo, esclareceu que 
não era por intermédio dele que isso poderia ser feito, mas pela própria assessoria do presidente. Informou, 
ainda, que tem os acessos públicos para acessar a assessoria do presidente. Afirmou que isso pode ser feito 
e que não tem problema nenhum. 
 
O Sr. William Bento argumentou o seguinte: “O que eu estava propondo era que se você pudesse intermediar. 
A gente sabe que o Banco tem os caminhos próprios, institucionais, mas você, na condição de diretor, e se 
pudesse falar com a assessoria: olha, o pessoal da ANABB tem um recado importante, porque eles sabem 
que o presidente não tem origem no Banco do Brasil e desconhece alguns fatos e eles querem alertá-lo, 
porque haverá desdobramentos políticos. Eu tenho certeza que esse assunto, quando passar daqui, ele vai 
ser cobrado pelo presidente Bolsonaro e não o alertaram sobre o tema. Isso vai ser tema de campanha política 
para a presidência da república. Eu acho que o presidente do Banco tem o direito de saber, de ser informado 
dos fatos e das consequências desses fatos. Por isso, o apelo que eu estava fazendo se você pudesse 
intermediar”. 
 
O Sr. Rodrigo informou que a assessoria vai pedir para que a ANABB entre diretamente em contato com eles. 
Isso porque, as formalidades deles têm que ser cumpridas. Alegou que isso já aconteceu outras vezes, em 
outras situações, e ressaltou que, de fato, o encaminhamento é direto com a assessoria do presidente, por 
conta das formalidades que tem que cumprir para ter tudo formal, mas considera que a ANABB tem direito 
sim de pedir uma reunião. 
 
O Sr. Antonio Carvalho interviu, reconhecendo as limitações do Sr. Rodrigo, imposta pela Governança do 
Banco e entendeu ser necessário a ANABB fazer agendamento de outra reunião direta com o Presidente do 
Banco. Registrou que entendeu o recado dado pelo Sr. Diretor Rodrigo, no sentido de que nada de diferente 
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seria feito pelo Banco e que somente restava a todos aguardar a decisão da PREVIC e concluiu: “Essa 
Comissão, que representa o Conselho Deliberativo da ANABB, junto com a Diretoria da ANABB, após o 
esgotamento, hoje, dessas tentativas de busca de uma solução administrativa para o TETO, continuarão 
cumprindo, com a tempestividade que o caso requer, todas as decisões aprovadas por 19 Consellheiros 
Deliberativos da ANABB e 2 abstenções, na reunião do dia 19.02.2021”. 
 
O Sr. Rodrigo Afonso finalizou agradecendo o tempo das pessoas presentes na reunião, toda a dedicação de 
todo mundo, o trabalho, a análise toda que foi feita. Informou que eles estão à disposição também e que a 
posição deles é essa de fato, eles vão esperar a decisão, a deliberação da PREVIC com relação ao tema, 
uma vez que ela está analisando o regulamento, as propostas de alteração do regulamento do plano. Vão 
aguadar a resposta deles. 
 
A Sra. Graça Machado agradeceu e informou que todos os assuntos referentes ao teto estão sendo tratados 
pela Comissão do Conselho Deliberativo. Afirmou que os representantes da ANABB, presentes na reunião, 
têm convicção que o assunto vai chegar na presidência do Banco, pois eles sabem como funciona. Por isso, 
acredita que a preocupação que foi externada na reunião vai chegar ao conhecimento do presidente. Concluiu 
a reunião informando que a Comissão vai analisar os próximos passos e vai discutir se vai ou não procurar o 
presidente, mas que se sentiam plenamente satisfeitos com a reunião realizada com o Sr. Rodrigo e com a 
atenção dispensada por ele. 
 
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), 18 de março de 2021. 
 
 
 
COMISSÃO TETO PREVI 
 
Antonio José de Carvalho (Coordenador) 
Cecília Mendes Garcez Siqueira 
Célia Maria Xavier Larichia 
Fernando Amaral Baptista Filho 
William José Alves Bento 
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