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Ref.: 29/2015 

 

Brasília (DF), 26 de março de 2015. 

 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

 

NOTIFICANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL – ANABB 

SHC Sul CR. Q. 507, Bloco A, Loja 15, Asa Sul, Brasília (DF)  

CEP: 70.351-510. 

NOTIFICADO: FRANCISCO FERREIRA ALEXANDRE 

República do Peru, n.º 124, apt. 701, Bairro: Copacabana, Rio de Janeiro (RJ) 

CEP: 22.021-040 

. 
 

Em 24/03/2015, a ANABB tomou conhecimento de que 

supostamente Vossa Senhoria teria divulgado, sem provas, por intermédio de 

diversos sites e e-mails, como o “alexandreffa=ig.com.br@mlwbx.com”, dados 

inverídicos relativos a pagamentos de bônus semestrais, conhecidos por 

“Participação nos Lucros e Resultados – PLR”, à atual Diretoria Executiva da 

ANABB. 

Quando a nova Diretoria da ANABB tomou posse, em janeiro de 

2012, foi surpreendida pelo Departamento Financeiro acerca da previsão de 

pagamento de abono salarial. 

Imediatamente, a Diretoria Executiva pediu esclarecimentos ao 

então vice-presidente de Relações Funcionais, Sr. Emilio Ribas, ex-presidente da 

ANABB, sobre a previsão de pagamento de “PLR” numa entidade sem fins 

lucrativos. 

O Sr. Emílio informou que este pagamento teria amparo no Acordo 

Coletivo de Trabalho dos empregados da ANABB, que não tratava esse valor como 

“PLR”, mas como “abono salarial”. 
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O Sr. Emílio explicou que, como os dirigentes que ainda estavam na 

ativa teriam direito ao recebimento da “PLR”, por isonomia, esse direito havia sido 

estendido, pela Diretoria anterior, aos demais dirigentes da ANABB que já estavam 

aposentados. 

Na reunião da Diretoria Executiva de 3 de abril de 2012, os 

membros da Diretoria Executiva, Sergio Riede, Reinaldo Fujimoto e Fernando 

Amaral, decidiram registrar em ata suas renúncias ao direito de recebimento 

dessa verba desde o dia de suas respectivas posses, conforme consta no 

Portal Transparência, no site da ANABB.  

A Diretoria Executiva também aprovou, por unanimidade, 

solicitar ao Conselho Deliberativo que aprovasse orientação no sentido da 

extinção dessa verba para os dirigentes da ANABB, ANABBPrev e Coop-

ANABB, na negociação coletiva de setembro de 2012. 

Em março de 2012, renunciaram ao mandato os vice-presidentes 

Emílio Ribas e Cecília Garcez. Nesse mesmo mês, foi empossado como vice-

presidente o Sr. Douglas Scortegagna que, ao tomar posse, imediatamente também 

renunciou a esse direito. E em junho de 2012, tomou posse na Diretoria Executiva a 

Sra. Tereza Godoy, que também renunciou a esse direito.  

Pois bem, desde 2012 a ANABB não paga “PLR” para os seus 

dirigentes nem qualquer tipo de abono variável, especialmente porque os 

Acordos Coletivos vigentes na ANABB passaram a, formalmente, não prever 

tal pagamento.  

Essa é a verdadeira decisão que foi tomada pela Diretoria 

Executiva da ANABB no início do seu mandato em 2012.  

A ANABB ratifica seu posicionamento de manter o compromisso 

com a democracia, com a transparência e com a ética na gestão. O foco dos novos 

dirigentes é fazer uma administração voltada para os associados, para o 

fortalecimento da ANABB e para a defesa de um Banco do Brasil útil à sociedade. 
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Nesse cenário, imbuída do desejo de aclarar a questão, a ANABB se 

serve desta NOTIFICAÇÂO, para: 

a) que Vossa Senhoria confirme ou negue a autoria das informações 

divulgadas; 

b) que Vossa Senhoria cesse a prática de atos de divulgação de 

mensagens inverídicas que maculam a imagem da ANABB e de sua governança; 

c) que Vossa Senhoria se retrate, por intermédio de todos os meios 

de comunicação já utilizados, acerca das inverdades divulgadas, no prazo de 5 

(cinco) dias corridos a contar do recebimento desta, com o fito de se evitar ofensa à 

honra e à imagem da ANABB, direitos de personalidade protegidos pela Constituição 

Federal, art. 5º, X. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

ANTONIO SERGIO RIEDE 

Presidente  

ANABB - Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil 


