
Brasília, 21 de agosto de 2014. 

 

OFÍCIO PRESI N.º 92/2014 

 

À 

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI 

REF.: PEDIDO DE INFORMAÇÕES 

 

Prezados 

 

  A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB – 

associação civil sem fins lucrativos, entidade de classe de âmbito nacional que congrega em 

seu corpo social mais de 95 mil associados, possui entre as suas finalidades institucionais, 

consoante disposição do artigo 2º, X, do seu Estatuto, a representação judicial e extrajudicial 

de seus sócios, incumbindo-lhe, ademais, propugnar pelos seus legítimos interesses em face 

de qualquer órgão ou entidade. 

  Nesse contexto, e considerando a divulgada aprovação, pelo Conselho 

Deliberativo da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ -, com a 

utilização do voto de minerva, de Nota Técnica que viabiliza o pagamento do Bônus de 

Remuneração Variável e, por fim, que quase a integralidade do corpo social da ANABB é 

composto de participantes ou assistidos da PREVI, a ANABB vem, respeitosamente, à 

presença de V.Sas., com fundamento na Resolução n.º 23, de 06 de dezembro de 2006, do 

antigo Conselho de Gestão da Previdência Complementar (atual Conselho Nacional de 

Previdência Complementar), bem como na Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001 e, 

sobretudo, na Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura o pleno acesso à 

informação relativa à gestão do fundo de pensão, requerer o quanto segue: 

a) Regimento interno da Previ em vigor; 

b) Contrato (em vigor) de cessão de funcionários firmado entre o 

Banco do Brasil e a Previ; 

c) Ata do Conselho Deliberativo de 15/08/2008;  

d) Nota DIRAD 2008/03;  

e) Decisão da Diretoria Executiva 2008/441; 

f) Notas DIRAD que subsidiaram a criação/regulação/implantação da 

remuneração variável aos dirigentes da Previ; 



g) Atas da Diretoria Executiva que tratam sobre o tema "bônus";  

h) Atas do Conselho Deliberativo da Previ nas partes que tratam do 

tema "bônus" (12/12/2013 e 31/07/2014);  

h) Programação orçamentária com previsão de gastos administrativos 

com pagamento do bônus. 

 

  Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente a atenção 

dispensada. 

 

Atenciosamente 

 

 

_________________________________ 

ANTONIO SERGIO RIEDE 

PRESIDENTE 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 

  

 


