
---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: William bento <william@williambento.com.br> 
Data: 29 de janeiro de 2015 17:00 
Assunto: AOS PUDICOS, IMACULADOS DIRIGENTES DA ANABB, VESTAIS DA 
MORALIDADE. 
Para: CASADOBANCARIO@gmail.com 

COMO UM AMBIENTE CONTAMINADO DE ÓDIO E PERSEGUIÇÃO PODE 
PREJUDICAR OS ASSOCIADOS DA ANABB. 
  
  
Dirijo-me aos colegas associados da ANABB para registrar uma grande decepção com a 
atual Diretoria da ANABB. 
Inicialmente faço referência ao comunicado "Ação IR PREVI - urgente", de 16/12/2014, 
divulgado no site da Anabb, cujo conteúdo está repleto de irresponsabilidade, engodo e 
falsa propaganda. 
O produto "ações judiciais" que a Anabb disponibiliza a seus associados é fruto de uma 
árdua construção. No início dos anos 90, com a edição de vários planos econômicos, os 
princípios da cidadania foram covardemente atacados. A sociedade estava atordoada.  
A Anabb, diante desse cenário, assumiu como missão sua a defesa desses direitos que 
foram tungados da sociedade. 
  
  
Naquele tempo, não existiam jurisprudências, o que implicava um enorme risco para 
aqueles que recorressem à justiça para defender seus direitos. Era necessária muita 
coragem, pois se perdessem, teriam que pagar custas processuais e honorários 
advocatícios. 
Imagine a dificuldade em defender uma coletividade, com valores totais sempre rondando 
a casa de bilhões de reais. 
Poucas entidades se arriscaram. Mas a Anabb, foi a vanguarda. Liderada pelo Valmir 
Camilo, ousou, enfrentou todas as dificuldades, foi chamado de louco ao expor a entidade 
e seus associados pelos riscos que aquelas ações poderiam advir. Com a forte convicção 
da necessidade da defesa dos interesses dos associados ele conduziu todos a acreditar 
que seria possível porque era uma questão de justiça. 
Entre mais de 40 ações judiciais coletivas e individuais, e por tese, queremos lembrar 
algumas: Ação IR Abono Salarial, CPMF, IR Correção da Tabela, IR Vendas Férias, 
Licença-Prêmio, abonos e folgas, INSS 13º salário, CPMF, Planos Econômicos, FGTS, IR 
Quilometragem. 
  
  
Assim em 2010, propôs nova ação, a denominada IR-PREVI, com a finalidade de cobrar a 
duplicidade de cobrança de imposto de renda para aqueles funcionários de tiveram 
contribuição à PREVI no período entre 1989 a 1995. Os valores para cada um pode ter 
grande variação, está ligada aos valores dos salários à época. Partindo de R$ 10 mil, 
podendo atingir valores superiores a R$ 100 mil com as devidas correções. Valores 
altamente significativos. 
No mês de março/2014, enviei e-mail para os associados chamando a atenção para esta 
ação e seu estágio à época; orientei a todos que se enquadravam na ação, atendessem 
os requisitos da Anabb e participassem da ação judicial IR-PREVI. Baseei-me em 
sondagens sobre outras ações e comentários de que o governo iria atuar firmemente para 
evitar o deslinde da ação contra seus interesses, o que muito nos prejudicaria se 
ocorresse.  
Imediatamente ao e-mail, recebi interpelação extrajudicial da Anabb, para não mais falar 
sobre o tema, devendo explicar ainda se eu tinha autorização para dirigir-me aos 
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associados. Não satisfeitos emitiram comunicado desqualificando o e-mail e dando nova 
orientação aos associados para que nada fizessem, devendo aguardar futura posição da 
Anabb, caso houvesse decisão parcial ou final que a motivasse. 
Logo após o e-mail que enviei a todos, alertando da importância de enviar os documentos 
para a ANABB, e posterior desqualificação da orientação dada através do comunicado 
denominado "Alerta da ANABB sobre ação IR 1/3 PREVI, que propunha o contrário, 
indicando que a ANABB aguardaria o trânsito em julgado para posterior providências", o 
STJ criou nova regra. Determinando, doravante, que nas ações coletivas, representadas 
por associações, seriam beneficiados somente os associados mas não se manifestaram 
individualmente seu interesse em participar da ação coletiva, excluindo todos aqueles 
que, embora tivessem direito à ação, mas tivessem se manifestado em tempo. Milhares 
de funcionários podem ser prejudicados, IRREMEDIAVELMENTE. Aqui repousava minha 
preocupação NÃO sou diretor da Anabb, SOU Conselheiro Deliberativo Eleito. mas penso 
que, se tenho a informação que pode proteger interesses dos associados, devo atuar 
independente de cargo. Essa é obrigação de a tuais e ex-dirigentes. Não podemos nos 
acovardar diante  
das dificuldades, devemos, antes, cumprir nossa missão. 
Agora, a atual diretoria da Anabb, tem prazo exíguo para corrigir seu grande erro. Prazo 
insuficiente para esclarecer, convencer, fazer a devida comunicação e o debate tão 
necessário para uma tomada de decisão por parte dos associados que, hoje, como toda a 
sociedade brasileira, anda descrente de tudo e de todos. 
Sobrevieram maledicências, falsas acusações, inveja, perseguições, atendendo a 
reclamos de orientação político-partidária que contamina todo o País. 
Imaginem estar fora desse grupo político e denunciá-los pelos maus feitos na Previ, por 
exemplo. É perseguição pura, pois não aceitam o contraditório, a divergência de ideias 
necessárias para o fortalecimento de nossa esmaecida democracia. 
Ao tentar desqualificar um grupo, prejudicam milhares de colegas que nem bem 
acompanham os bastidores do poder. Apequenaram-se. 
Tudo conduzido para que reine em todas as instâncias de poder apenas um grupo: o que 
domina o País e a Petrobras. 
A despeito de tudo isso, EU ACREDITO na instituição ANABB e peço, a todos que se 
mobilizem para descobrir colegas que ainda não aderiram à ação para tentar corrigir esse 
mal que nos abate. O prazo final é 02 de março de 2015. 
  
  
William Bento 
Conselheiro Deliberativo da ANABB 
Ex-Conselheiro Deliberativo da PREVI, mandato 2008/2012 
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