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Ata Comissão nº 05/2021 - “Teto PREVI” 10.05.2021 
 

Participantes: Antonio José de Carvalho Conselheiro Deliberativo 

 Célia Maria Xavier Larichia Conselheira Deliberativa 

 Cláudio José Zucco Conselheiro Deliberativo 

 Pedro Paulo Portela Paim Conselheiro Deliberativo 

 Waldenor Cezario Mariot Conselheiro Deliberativo 

 
 
 
Em reunião realizada, em 24.04.2021, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo a recomposição da Comissão 
Teto PREVI, em face da vacância de cargos decorrente da mudança de gestão. A Comissão Teto PREVI 
ficou composta pelos Conselheiros Antonio Carvalho, Célia Larichia, Cláudio Zucco, Pedro Paim e Waldenor 
Mariot. 
 
A nova Comissão realizou sua primeira reunião, no dia 10.05.2021, para debater, esclarecer e deliberar sobre 
o seu funcionamento, atribuições e relacionamentos com a Governança da ANABB, conforme abaixo: 
 
 

1. Escolher o Coordenador da Comissão. 
 
O Sr. Antonio José de Carvalho foi escolhido como Coordenador da Comissão, por unanimidade. 
 
 

2. Escolher o Secretário da Comissão. 
 
Para dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido, foi designada a Sra. Kelly Castro, 
secretária do Conselho Deliberativo, para auxiliar a Comissão no suporte e elaboração de 
documentos, bem como a comunicação dos assuntos deliberados pela Comissão ao Presidente do 
Conselho Deliberativo e ao Presidente da Diretoria Executiva. 
 
 

3. Definir a permanência do Sr. Pedro Mello como membro convidado. 
 
O Sr. Pedro Mello foi reconduzido como membro convidado, para participar de audiências, quando 
convidado, e para apoiar o advogado, prestando informações e fornecendo documentos em conjunto 
com a Comissão. 
 
Justificativa para escolha do Sr. Pedro Mello: 
 

 Independência, militância sobre o TETO, desde o início do processo; 
 Conhecimento técnico do tema; 
 Boa reputação, reconhecida pelos membros da Comissão e dos associados em geral; 
 Não ser militante de grupos em redes sociais; 
 Não participar de gestões de Associações e Entidades ligadas ao Banco do Brasil. 

 
 

4. Atualização sobre as demandas iniciadas pela Diretoria Executiva. 
 
O Sr. Antonio Carvalho informou que encaminhou documentos de domínio público, em poder da 
ANABB, juntamente com as Atas de reuniões já realizadas com a PREVIC, PREVI e Banco do Brasil, 
para conhecimento dos novos membros da Comissão e equalizar informações. 
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Fez um relato sobre o trabalho desenvolvido para contratação de escritório para ajuizar ação sobre o 
Teto PREVI. Elucidou que o primeiro escopo foi muito extenso e, devido à sua abrangência, poucos 
escritórios enviaram propostas com abordagens e preços diferentes. 
 
Com o intuito de otimizar o processo, informou que foi pré-acordado revisar o escopo da ação junto 
com o Dr. Francisco Marinho (Consultor Jurídico da ANABB) e com o Sr. William Bento (Vice-
Presidente Administrativo e Financeiro), sugerindo que seja utilizado como base da ação a ser 
ajuizada o parecer jurídico e atuarial elaborado pelo Dr. Munhoz, o qual possui elementos 
substanciais, para, junto com outros pareceres que já compõem o processo, embasar o ajuizamento 
da ação. Ressaltou a necessidade de atualização do referido parecer, elaborado no passado, em 
virtude de alterações realizadas no Novo Regulamento do Plano 1, como a inclusão do artigo 104, 
objeto do principal questionamento da ANABB, conforme já definido pelo Conselho, em reunião de 
19.02.2021. 
 
Ficou acordado que, após a conclusão da revisão do escopo e envio de novas cartas convites aos 
escritórios especializados em previdência complementar, a Comissão deverá ser informada do 
andamento, para fazer os acompanhamentos e colaborações, quando necessário. 
 
A Comissão enalteceu a visita do atual Presidente da ANABB ao atual Presidente do Banco, que 
sinalizou com a abertura para novas reuniões sobre o TETO, conforme noticiado no site da ANABB. 
 
A Comissão entende ser importante que se busquem novos encontros e novos caminhos, sem, 
contudo, descuidar da importante e necessária ação judicial. É amplamente sabido que o histórico 
desse processo é de engavetamento, inclusive pela ANABB. 
 
O Sr. Carvalho evidenciou, por oportuno, que existem passivos atuariais relevantes, reflexo de 
concessões de benefícios decorrentes da 7ª e 8ª horas, muitos concedidos por liberalidade do Diretor 
de Benefíco da época. No mesmo grupamento, existem milhares de benefícios concedidos por força 
de ações judiciais que o Banco deu causa e que ele, o Banco, deve assumir a responsabilidade. 
Lembrou que, quando esteve no Conselho da PREVI, essas pendências foram tratadas por um grupo 
composto por representantes do Banco e da PREVI, mas não se teve mais notícias e, certamente, o 
processo foi novamente engavetado. 
 
Quanto às atividades desenvolvidas pela Comissão anterior, o Sr. Antonio Carvalho prestou 
esclarecimentos sobre as audiências realizadas com a PREVIC, PREVI e Banco do Brasil, que foram 
registradas nas atas 02/2021, 03/2021 e 04/2021, respectivamente, da Comissão Teto PREVI. 
Inteirou os novos membros sobre a publicação dos documentos elaborados pela Comissão no site da 
ANABB, em aba destinada para todas as ações sobre o Teto, restando pendente de publicação a ata 
04/2021. A nova Diretoria será lembrada dessa pendência. 
 
Informou que, em 24.02.2021, a ANABB enviou à PREVI o Ofício ANABB/PRESI - 042/2021,  
solicitando os documentos relacionados ao Teto de Benefícios do Plano 1, trocados com o Banco do 
Brasil, PREVIC e SEST, bem como a quantidade de assistidos com benefícios concedidos e seus 
valores, ano a ano, a partir de 2008, incluindo aqueles que terão expectativa de direito de receber, 
tomando por base os salários de participação superiores ao do maior funcionário não estatuário. No 
entanto, desconhece se houve resposta da PREVI ao citado Ofício. 
 
Ressaltou que solicitará à Diretoria Executiva, em nome da Comissão, informações sobre a resposta 
ofertada pela PREVI ao ofício supracitado e, caso não tenha sido respondido, deverá a Diretoria 
cobrar respostas, com base na legislação vigente, que concede 30 dias de prazo para os Fundos de 
Pensão responderem pedidos de informações dos Associados. Comentou que, caso a PREVI não 
disponibilize as informações solicitadas, desde já, esta Comissão recomenda proceder denúncias aos 
Órgãos de Fiscalização e Controle. 
 
De igual modo, pedirá à Diretoria para verificar se foram enviados aos Órgãos indicados pelo 
Conselho, em reunião do dia 19.02.2021, as 3 (três) Atas das reuniões já realizadas (PREVIC, PREVI 
e Banco do Brasil). 
 
 

5. Definir a dinâmica das reuniões da Comissão. 
 
As tratativas serão por meio de e-mail e WhatsApp, podendo ser convocadas reuniões, quando 
houver necessidade, que serão realizadas por meio de videoconferência. 
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Sempre que houver reunião com o Banco do Brasil, PREVI e PREVIC e outros Órgãos demandados, 
a Diretoria Executiva deverá consultar, previamente, a disponibilidade dos membros da Comissão, 
para participar das apresentações e debates sobre o tema Teto de Benefícios da PREVI. 

 
 
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), 10 de maio de 2021. 
 
 
COMISSÃO TETO PREVI 
 

Antonio José de Carvalho (Coordenador) 
Célia Maria Xavier Larichia 
Cláudio José Zucco 
Pedro Paulo Portela Paim 
Waldenor Cezario Mariot 


	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), 10 de maio de 2021.
	COMISSÃO TETO PREVI
	Antonio José de Carvalho (Coordenador)
	Célia Maria Xavier Larichia
	Cláudio José Zucco
	Pedro Paulo Portela Paim
	Waldenor Cezario Mariot

