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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Este Relatório contempla os mais importantes atos e fatos da AFABB-DF em
2011, décimo primeiro ano de sua fundação. Sem dúvida foi outro período de muito
trabalho, mas de resultados bem inferiores aos esforços despendidos pelos poucos
abnegados que se dedicam à inglória atividade de defender os direitos e vantagens
dos aposentados e pensionistas que, embora legítimos, legais e sob todos os pontos
de vista irrefutáveis, vêm sendo sordidamente usurpados pelos poderosos de plantão,
sejam do executivo, legislativo ou judiciário e, até, por boa parte dos colegas que
colaboram com nossos algozes, talvez por vantagens pessoais mais valiosas do que
princípios éticos e morais.
Ainda bem que temos pequenos grupos de aposentados que se dedicam de
corpo e alma ao trabalho gratuito em instituições como a nossa, mas que usufruem a
saudável alegria do cumprimento da plena cidadania e o prazer do sentimento de
serem aposentados, mas não inúteis, pois continuam a usar sua força de trabalho,
experiência, competência na defesa dos colegas que por várias décadas ajudaram a
construir aquele Banco do Brasil que jamais deixava de reconhecer o real valor do ser
humano, cumpria com dignidade seu dever para com a sociedade brasileira e,
pasmem!!!, respeitava rigorosamente as leis vigentes, inclusive a legislação
trabalhista.
É da máxima justiça, portanto, reverenciar de pronto a todos quanto atuam
com honestidade e desinteresse em prol das causas corretas da nossa coletividade de
aposentados e pensionistas. De minha parte, cumpro o dever de agradecer e louvar
aqueles que colaboram no dia a dia da AFABB-DF, quais sejam:
-

Cláudio Alberto Barbirato Tavares - Presidente do Conselho Deliberativo;
Flávio Gondim Beleza – Vice-Presidente do Conselho Deliberativo;
Moody Melo da Silva – Presidente do Conselho Fiscal;
José Mariano Neto – Diretor Administrativo;
Arnaldo Fernandes de Menezes – Diretor Financeiro; e
Eudócia Bomfim Lopes – Diretora Social.

Além desses valorosos companheiros, merece destaque especial o associado
Dr. Ataualpa Morais, ilustre advogado que jamais se negou a prestar-nos,
gratuitamente, sua capacitada assessoria jurídica e defende a causa de sócios da
AFABB-DF na questão da revisão do financiamento dos imóveis funcionais, sem
qualquer interesse financeiro. Não há dúvida de que, no egoísta mundo atual, é uma
pessoa rara cuja ética, moral, espírito cooperativo e competência são motivos de
orgulho e respeito e nos dá alento para continuar nossa luta.

Não fora exemplos como os desses importantes colaboradores, eu não teria
continuado até agora na presidência da Associação, que com muito entusiasmo ajudei
a fundar, função que exerço desde 2005, mesmo porque ninguém se apresenta para
substituir, a mim ou a outro qualquer membro dos órgãos constituídos da AFABB.
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Será que se fossem cargos remunerados ou de grande prestígio político seria assim?...
Ou haveria verdadeira guerra suja para ocupá-los, como, por exemplo, há nos casos
das eleições da CASSI e PREVI, quando as gratuitas ofensas e denúncias acabam
tornando quase impossível separar o joio do trigo, para não dizer os crápulas dos
honestos.
Nada obstante esse emocionante apoio que venho recebendo dos poucos mais
valorosos colegas seja combustível para manter-me atuante, a omissão quase geral
do nosso grupo e da maioria absoluta da sociedade brasileira perante tanta corrupção,
desrespeito ao cidadão e ao estado de direito, chegando ao deboche de rasgar a
Constituição Federal sempre que julguem conveniente burlar o direito do trabalhador,
em especial do indefeso aposentado, já representa peso demasiado para que eu, um
provecto senhor de 70 anos, que se recusa a fossilizar-se, continue à frente da
AFABB-DF. Espero que o esforço despendido até então seja reconhecido por colegas
que se disponham a candidatarem-se ao próximo mandato para levar nossa bandeira
com dignidade, dedicação e maior competência.
Para não me alongar mais em negativismo, contribuindo na insidiosa campanha
geral da mídia para manter aterrorizada e impotente a população brasileira, quero
apenas citar, como exemplo emblemático geral, o fato de que somente os direitos
financeiros dos trabalhadores (salários, previdência, saúde etc.) implicam em
prejuízos intransponíveis para o erário. No nosso caso particular, basta lembrar a
famigerada Resolução 26, do CNPC, que rompeu todo o arcabouço jurídico nacional,
vilipendiou a Carta Magna para permitir que o Banco do Brasil possa continuar a
apropriar-se de metade do superávit da PREVI, que somente pertence aos associados.
Estarrecedor é que apesar de tratar-se de uma ilegalidade flagrante, o judiciário não
se digna a revogar essa excrescência, obrigando a arguir-se a inconstitucionalidade da
medida, por uma ADIN cujo julgamento está sendo postergado.
Em suma, caro aposentado e pensionista, ou nos unimos em torno de uma
instituição com personalidade jurídica que possa efetivamente atuar na defesa de
nossos lídimos interesses, ou fiquemos seguindo oportunistas de ocasião pelas redes
sociais, consolando-nos com desabafos, denúncias apócrifas, muitas vezes sem provas
e, mesmo, esforços isolados estéreis.
Na AFABB-DF estaremos a postos até o fim do mandato em junho de 2014.
Finalmente, como sei que a maioria não lê relatórios, tentarei uma melhor
divulgação desta mensagem, colocando-a no nosso site www.afabbdf.org.br e
encaminhando-a, também por e-mail.

Ney Seabra da Costa
Presidente
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1

INSTITUCIONAL

I – Quem somos
A Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco do
Brasil no Distrito Federal – AFABB-DF, pessoa jurídica de direito privado, é uma
associação civil sem fins lucrativos constituída em Assembleia Geral de 21 de agosto
de 2000, com sede e foro nesta cidade de Brasília (DF) e prazo de duração
indeterminado.
Entre seus objetivos institucionais, à Associação impende representar os
interesses dos associados junto ao Banco do Brasil, CASSI, PREVI e a quaisquer outras
entidades públicas e privadas.
Nos termos de seu Estatuto Social, os membros do Conselho Deliberativo,
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva desempenham as atividades administrativas
de forma não remunerada.

II – Composição da Administração

Conselho Deliberativo

Presidente
Membros Efetivos

Cláudio Alberto Barbirato Tavares
Flávio Gondim Beleza (vice-presidente)
Luiz Carlos Rosane
Paulo Alexandre da Frota
Pedro Ferreira Caixeta

Membros Suplentes

Boanerges Ramos Cunha
José Tarcisio Cavalcanti Nogueira
Marialva Alves Borges
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Conselho Fiscal
Presidente
Membros Efetivos

Moody Melo da Silva
Givaldo Carneiro dos Santos (secretário)
Antônio José Teixeira Siqueira

Membros Suplentes

Ângela Maria Vinhal
João Praciano de Castro

Diretoria Executiva

Presidente

Ney Seabra da Costa

Diretor Administrativo

José Mariano Neto

Diretor Financeiro

Arnaldo Fernandes de Menezes

Diretora Social

Eudócia Bomfim Lopes
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2

GESTÃO

Conforme dito em relatórios anteriores, a administração da AFABB-DF
desenvolveu suas ações no sentido de maximizar benefícios com recursos mínimos.
Durante o ano de 2011, outra vez os esforços foram diversificados de modo a
ampliar o número de associados, melhorar a comunicação e o atendimento
institucional e efetivar ações necessárias à defesa dos interesses comuns do Corpo
Social.
Nossa página na internet permanece em constante atualização para ser o canal
de divulgação das informações e dos conteúdos de interesse do nosso Corpo Social.

I – Evolução do Quadro Social
No período, considerados os acessos e decessos, registrou-se incremento no
quadro social de cinquenta e cinco integrantes, ou seja, percentual de 12,47% em
relação à posição registrada no exercício passado (passou de 898 em 2010 para 1010
em 2011).

II – Convênio – CIEE
Com o sentido de oferecer informações de fontes válidas, em linguagem
jornalística e com celeridade, principalmente para os leitores de nossa página na
internet, a AFABB-DF manteve os serviços de um estagiário em comunicação social e
jornalismo.
Esse procedimento tem como base legal a Lei 11.788/2008 e decorre de
Convênio de Cooperação Recíproca entre a Associação e o CIEE – Centro Integrado
Ensino Empresa visando ao desenvolvimento de atividades para promoção da
integração ao mercado de trabalho.
Com esse convênio, a AFABB-DF participa de um dos mais importantes
programas de aperfeiçoamento profissional e geração de emprego no País.

III – Convênio – Seguro de Vida SEGASP
Mantido o Acordo Operacional com a Touya-Imperium Corretora e
Administradora de Seguros, Representações, Comércio e Serviços Ltda. para dar
atendimento aos segurados aposentados e pensionistas no Distrito Federal e
divulgar os produtos SEGASP entre esse público alvo, especialmente em referência
à apólice de seguro Melhor Vida SEGASP.
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3

ATIVIDADES
SÓCIO-RECREATIVAS,
EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

I – Saúde e Lazer: Prevenção, Limitações e Superações

Ainda é comum se acreditar que a terceira idade, ou melhor idade, como preferem ser chamados
os com mais de 65 anos, é sinônimo de fragilidade, falta de saúde, limitações e acúmulo de
doenças. Mas essa visão está superada. Com o avanço da ciência, o uso de medicamentos
especiais e a mudança de costumes que aumentam a expectativa de vida o cenário se transformou.
Pesquisas comprovam que hoje o processo natural de envelhecimento não é um fator impeditivo
para a maioria das atividades cotidianas.
A última pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE mostrou que
14,5% dos brasileiros, algo em torno de 24 milhões de pessoas, têm mais de 60 anos. Com
projeção de 34 milhões para os próximos dez anos, o Brasil já é considerado um dos países em
desenvolvimento que possui uma das maiores taxas de crescimento da população idosa do Mundo.
Esse público, consciente da importância da atividade física e do lazer para envelhecer com boa
qualidade de vida, representa um novo segmento para o turismo.
O idoso que viaja fica mais confiante e passa a lidar melhor com as situações de conflito que
existem nessa etapa da vida. Os médicos garantem que viajar diminui a incidência de estados
depressivos, bem como a apatia diante da família e da sociedade. O estímulo ao movimento e ao
contato com a natureza resulta em reinclusão do idoso na sociedade com o redescobrimento de
motivações e novas possibilidades para a vida depois dos 60.
A melhor época para a população da melhor idade viajar é no período de baixa temporada, quando
os locais com boa infraestrutura estão mais vazios, o que garante excelentes promoções e relativo
sossego.
Nesse sentido, o governo, por meio do programa BrasilViagem, e empresas vinculadas ao Banco do
Brasil, tais como a Bancorbrás e a BB Turismo, oferecem pacotes turísticos completos com
hospedagens espalhadas por todo o País.
Texto adaptado de “Turismo na Terceira Idade – Renovando Sempre”
Fonte: http://www.brasilviagem.com/materia

*

*

*

*

Em consonância com a teoria dos especialistas, a AFABB-DF permanece firme no
propósito de divulgar e oferecer atividades de integração e de confraternização, por
meio das quais o associado desfrute de momentos de alegria e descontração.
Dentre os principais eventos realizados em 2011, destacamos:
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II – Envio Eletrônico de Mensagens em Datas Especiais
Foram enviadas mensagens comemorativas pela passagem do dia do idoso, Dia
Internacional da Mulher, dia das Mães, dos Pais e Natal.

III – Aquisição / Distribuição de Brindes Personalizados

Confecção de camisetas,
entre associados e parceiros,
desenvolvidas pela AFABB-DF
residentes no Distrito Federal.
patrocina o lanche dos eventos
Idade (vide tópico VIII).

em vários modelos, as quais estão sendo distribuídas
como forma de divulgar a marca e as atividades
e sensibilizar os aposentados do Banco do Brasil
Com objetivo semelhante, esta Associação também
realizados pela CASSI, direcionados ao público Plena

IV – Confraternização Mensal – Março 2011
Durante descontraído jantar no Restaurante Coco Bambu, em 31/03/2011, foi
realizado, entre os aniversariantes presentes, o sorteio da despesa do associado e a
de 1 (um) acompanhante pagas pela AFABB-DF.

V – Comemoração do Dia das Mães
Com um belo café da manhã, a AFABB-DF homenageou as mães (04/05/2011),
na Confeitaria Pralinê, e na oportunidade foram sorteados e distribuídos excelentes
brindes às mães presentes.

VI – Comemoração do Dia dos Pais e Aniversário AFABB-DF
Com um memorável jantar no mezanino da AABB Brasília (19/08/11) foi
prestada oportuna homenagem aos Pais, como expressão do reconhecimento de que
na caminhada da vida são eles que, doando o melhor de si a seus filhos, participam da
transformação para um mundo melhor semeando amor, gratidão, respeito e alegria.
Na oportunidade, o presidente Ney Seabra discorreu sobre as dificuldades enfrentadas
para tocar o dia a dia da Associação e conclamou todos aqueles que dispõem de
alguma parcela de tempo, e puderem, a prestar colaboração nos diversos afazeres e
demandas da AFABB-DF. Um dos pontos altos da comemoração foi o sorteio de
brindes, exclusivo para os pais presentes, momento que já se tornou referência nas
festas realizadas pela AFABB-DF.
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Na oportunidade do concorrido almoço no Restaurante Dom Francisco
(31/10/2011), a AFABB-DF sorteou, entre os aniversariantes presentes, o pagamento
da despesa de um associado e a de 1 (um) acompanhante.

VII – Confraternização Natalina

Para comemorar o espírito acolhedor e fraternal que envolve o período
natalino, ao invés de um evento grandioso, a AFABB-DF realizou (8/12/2011) um
jantar especial, restrito à direção da AFABB-DF e convidados mais assíduos, em razão
da pouca adesão dos associados aos eventos realizados durante o ano de 2011. Na
oportunidade, foram distribuídos singelos brindes aos participantes.

VIII – Parceria com a CASSI
Desde janeiro de 2011, a AFABB-DF patrocina o lanche dos eventos realizados
pela CASSI, direcionados ao público Plena Idade, cujos temas: Tai Chi Chuan, Festa
Junina, Cinema, Caminhada, Sexualidade 3ª idade, Hidroginástica, Perdas e Talentos
– Natal, além de estarem relacionados à saúde, lazer e auto estima, foram
trabalhados e discutidos com o público que participa das atividades. A parceria
permanecerá no decorrer do ano de 2012.
*

*

*

Além disso, houve a tentativa de fazer parceria com a Academia Vital-Recor –
Centro de Reabilitação Cardiopulmonar/Condicionamento Físico para formar, a preços
especiais, uma turma para 15 (quinze) associados, o que não foi possível porque não
houve demanda suficiente. Estamos negociando outras condições para nova tentativa,
por ser cientificamente comprovada a necessidade de exercícios físicos sistemáticos
para qualquer idade.
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4

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

I − RESULTADOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS

ATIVO

CONTA
CAIXA

DEZ-2010
(A)
37,29

DEZ-2011
(B)

B/A
(%)

13,49

-63,8

BANCO DO BRASIL (c/corrente)

4.428,03

2.999,67

-32,3

BANCO DO BRASIL (aplicações)

60.330,58

101.812,30

68,8

COOPERFORTE (aplicações)
DISPON. DE CURTO PRAZO
IMOBILIZADO

84.939,50
1.821,72
24.566,38

96.607,00
3.017,79
24.633,87

13,7
65,7
0,3

TOTAIS

176.123,50

229.084,12

30,1

PASSIVO

DEZ-2011
(B)

B/A
(%)

4.753,06

5.051,72

6,3

PATRIMÔNIO

171.370,44

224.084,12

30,7

TOTAIS

176.123,50

229.084,12

30,1

CONTA
EXIGÍVEL

DEZ-2010
(A)
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RESULTADOS FINANCEIROS

DEZ-2010
(A)

DEZ-2011
(B)

B/A
(%)

RECEITAS

214.985,07

252.833,76

17,7

DESPESAS

174.784,87

200.223,72

14,5

SUPERÁVIT

40.200,20

52.661,66

31,0

0,00

-100,0

171.370,44

30,7

CONTA

AJUSTE EXERC. ANTERIORES

499,38

SUPERÁVIT ACUMULADO

130.670,86

II – DADOS EXTRACONTÁBEIS

ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS 2011

RECEITAS

A) PROJETADO

258.970,55

B) REALIZADO

252.833,76

B/A
(%)

DESPESAS

B/A
(%)

SUPERÁVIT

251.606,57
-2,4

195.692,28

7.363,97
-22,2

52.661,66

ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS 2012

RECEITAS
PROJEÇÃO

DESPESAS

301.791,00

281.860,00

11

VAR.
(%)

SUPERÁVIT
19.931,00

615,1
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NOTAS EXPLICATIVAS:
a) as reservas financeiras foram incrementadas em R$ 48.818,30 (32,2%), cujo montante atual é de R$
200.375,42, assim distribuídos:

I. Aplicados no Banco do Brasil:





BB Renda Fixa 50 ........................................

R$ 20.255,18

BB CDB DI ..................................................

R$ 71.537,92

BB CDB DI PARCERIA ...................................

R$ 10.019,20

II. Aplicados na COOPERFORTE:




AplicFORTE RDC e PoupeFORTE ....................

R$ 96.607,00

Cotas de Capital .........................................

R$

1.956,12

b) a planilha ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS 2011, por se tratar de controle administrativo da
movimentação financeira anual ─ previsão do fluxo de entradas e saídas de capitais (Receitas e
Despesas mensais) ─ o montante das Despesas não contempla os valores relativos à rubrica
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (Bens) do balanço, que finalizou o exercício em R$ 4.531,44,
conforme registrado na Demonstração de Resultado do Exercício 2011.
c) o superávit entre o projetado e o realizado da coluna do Orçamento de Receitas e Despesas do
exercício teve o crescimento de 615,1%, bem acima das expectativas iniciais, e contribuiu com o total
de R$ 52.661,66 para o fortalecimento das reservas financeiras.
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5

AÇÕES JUDICIAIS

● Ações judiciais são necessárias para reparar direitos.

I - REVISÃO / RECÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (Pólo
Passivo: PREVI)
Advogado: Dr. Ricardo Passos
A Ação tem como objetivo a revisão ou recálculo do complemento de aposentadoria
concedido pela PREVI anteriormente a 24/12/1997. Antes da entrada em vigor do
estatuto e regulamento de dezembro/1997, a PREVI, ao calcular o valor inicial do
benefício que concedia aos participantes, não o fazia com a fiel observância dos
normativos legais e estatutários então vigentes. Em virtude disto, muitos dos
benefícios foram deferidos em valor inferior ao devido.
Figuram no pólo ativo desta Ação Judicial 56 associados desta AFABB-DF. Os
respectivos processos apresentam os seguintes resultados:
• 16 qualificados como procedentes
andamento;
• 12 qualificados como improcedentes
recurso;
• 26 qualificados como prescritos
recurso;

8 em execução; 7 em grau de recurso e 1 em

10 transitados em julgado e 2 em grau de

6 transitados em julgado e 20 em grau de

• 1 arguída incompetência da Justiça do Trabalho tendo os autos sido remetidos ao
TJDFT (aguarda julgamento);
• 1 teve o retorno dos autos à origem, da qual se aguarda nova decisão.

II − IMÓVEIS FUNCIONAIS EM BRASÍLIA (Pólo Passivo: BANCO DO
BRASIL)
Advogado: Dr. Ataualpa Morais Alves
Os diversos processos movidos contra o Banco do Brasil S.A. em benefício dos
associados desta AFABB-DF, propondo restituição de valores cobrados “a maior” nas
prestações, prêmios de seguro e saldos devedores dos financiamentos dos imóveis
funcionais alienados pelo Banco aqui em Brasília, apresentaram, ao final do exercício,
os seguintes resultados em relação aos 131 (cento e trinta e um) colegas que figuram
no pólo ativo desses processos:
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• 39 (trinta e nove) já tiveram seus processos encerrados e cada um dos autores
recebeu em média de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) referentes às cobranças “a
maior”;
• 33 (trinta e três) têm seus processos em fase de cumprimento de sentença (todas
favoráveis aos autores);
• 38 (trinta e oito) aguardam decisão de segunda instância que, a exemplo das
anteriores, espera-se, seja favorável aos autores;
• 19 (dezenove) aguardam decisão do Superior Tribunal de Justiça;
• 02 (dois) aguardam decisão de primeira instância.
Registra-se que ainda é tempestiva a proposição de novas ações, mas em pouco
tempo o direito estará prescrito.

III − ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE 1/3 DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA (Pólo Passivo: PREVI) ⎯ Ação Coletiva
Advogado: Dr. Ricardo Passos
Ação Judicial de repetição de indébito contra a Fazenda Nacional
ajuizada no
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) sob o nº 2009.34.00.034559-7, no dia
09/10/2009
que reivindica a restituição, para os associados da AFABB-DF
(excluídos os que já movem ação similar), dos valores pagos a título de imposto de
renda incidente sobre as contribuições feitas para a Previ no período de janeiro/1989 a
dezembro de 1995.
Em sentença de 05/04/2011, a ação foi julgada parcialmente procedente, declarandose ali a inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao IRPF sobre a
complementação até o limite do imposto pago sobre as contribuições vertidas no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995, condenando-se a ré, a Fazenda Nacional, à
devolução dos valores recolhidos. A Fazenda Nacional recorreu da sentença.

IV − BENEFÍCIO ESPECIAL DE RENDA CERTA (Pólo Passivo: PREVI)
Advogado: Dr. Orlando Messina da Cunha

Ação judicial para resgatar na Justiça os direitos dos associados da AFABB-DF
injustamente excluídos do recebimento do Benefício Especial de Renda Certa (verba
P371), bem como os direitos daqueles que receberam a título do mesmo Benefício
valores que não correspondem às suas respectivas contribuições.
A maioria esmagadora das ações foi distribuída com a Tese da Quebra da Isonomia
Constitucional. Tal tese significa que a PREVI, violando artigo da Constituição que
prevê a necessária igualdade de direitos, não considerou as contribuições acima das
360 realizadas pelos participantes do Plano de Benefícios 1 quando estes já se
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encontravam aposentados. Só concedeu o BERC para quem atingiu esta marca ainda
em atividade. E mesmo assim quando este feito ocorreu entre 1980/2006.
Em alguns casos, depois de iniciada a ação e nos momentos processuais adequados,
tomando-se o cuidado de não prejudicar a tese da isonomia e sem comprometer o
andamento do processo, agregou-se, onde possível, nova tese denominada de Pré 30
que reclama que a contagem das 360 contribuições (ainda que se reconheçam
somente aquelas que foram efetuadas pelo participante ainda em atividade) inclua as
2 contribuições semestrais e a anual. Isto implica dizer que são 15 por ano trabalhado
X 24 anos = 360. Daí o termo Pré 30 (completam-se 360 contribuições, unitariamente
consideradas, com menos de trinta anos de atividade no BB).
São vinte e uma ações individuais em andamento, articuladas por grupos de até 10
autores, mais um grupo em formação, contemplando ao todo 185 associados desta
AFABB-DF, com sentenças de 1ª e 2ª instância, umas favoráveis, outras
desfavoráveis.

V − BENEFÍCIO ESPECIAL DE RENDA CERTA (Pólo Passivo: PREVI) –
Ação Coletiva
Advogado: Orlando Messina da Cunha
Ao final do exercício, A AFABB-DF encaminhava tratativas com o advogado Orlando
Cunha para o ajuizamento de uma Ação Coletiva destinada, em mais uma tentativa, a
resgatar na Justiça os direitos de todos os seus associados injustamente excluídos do
recebimento do Benefício Especial de Renda Certa (verba P371), bem como os direitos
daqueles que receberam a título do mesmo Benefício valores que não corresponderam
às suas respectivas contribuições.
A propositura dessa Ação Coletiva é uma iniciativa que visa reforçar, no âmbito do
Judiciário, as possibilidades e chances de vitória dos mesmos objetivos de boa parte
de seus associados no embate jurídico que, individualmente, já vêm travando quando
da distribuição das primeiras ações relativas ao correto pagamento do Benefício
Especial de Renda Certa (verba P371).
Este reforço tem como foco submeter à apreciação do poder Judiciário nova tese
chamada de Pré 30, desenvolvida em junho/2011, e que consiste na correta e legal
contagem das 360 contribuições vertidas pelos participantes do Plano de Benefícios 1,
quando ainda estavam em atividade no Banco do Brasil. Esta tem sido a principal
exigência normativa da PREVI necessária à obtenção do Benefício Especial de Renda
Certa. A Ação Coletiva pugnará para que sejam incluídas no somatório das 360
contribuições vertidas em atividade, as duas contribuições semestrais e a anual
(completam-se 360 contribuições, unitariamente consideradas, com menos de trinta
anos de atividade no BB).
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VI – INSS – REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (Pólo
Passivo: Instituto Nacional do Seguro Social) - Ação Coletiva
Advogados: Dr. José Torres das Neves / Dr. Ricardo Gentil
Foram distribuídas duas ações com o mesmo pedido: o recálculo da aposentadoria dos
associados da AFABB-DF com base nos novos tetos instituídos pelas Emendas
Constitucionais 20/1998 e 41/2003, bem como o pagamento da diferença gerada pela
não observância destes novos patamares, retroativa aos últimos cinco anos.
A primeira ação foi distribuída à 15ª Vara Federal, em 26/07/2011, sob o número
0041492-06.2011.4.01.3400. O INSS requereu o seu desmembramento em diversas
outras, uma para cada associado, alegando que a situação de cada um dos associados
é diferente e que a análise do direito de cada um deles na mesma ação dificultaria o
andamento do processo. Nossos advogados peticionaram manifestando total
discordância com o requerimento do INSS. O direito para o qual se busca o
reconhecimento é o mesmo para todos, razão pela qual seria improdutivo dividir a
ação em quase trezentas outras para decidir a mesmíssima questão.
Na verdade, o INSS busca tumultuar o processo utilizando expedientes como esse
para provocar a manifestação do juiz e impedir que o processo seja logo julgado.
A segunda ação foi distribuída à 17ª Vara Federal, em 03/10/2011, sob o número
0053298-38.2011.4.01.3400 e encontra-se conclusa para julgamento.

VII –AÇÃO JUDICIAL – CESTA ALIMENTAÇÃO (Pólo Passivo: PREVI
Advogado: Dr. Ricardo Passos
O benefício cesta-alimentação é verba de natureza remuneratória introduzida nas
relações entre o Banco do Brasil e os funcionários da ativa através de acordo coletivo
de trabalho. É paga adicionalmente ao auxílio-refeição, este de natureza indenizatória.
Tendo em conta que a cesta alimentação é benefício de natureza remuneratória, esta
AFABB-DF em parceria com o escritório Ricardo Passos patrocina ação judicial para 54
associados. Ao final do exercício registrava-se a seguinte posição:
● ações consideradas procedentes: 01 em andamento, 08 em execução, 07 em grau
de recurso;
● ações consideradas improcedentes: 10 transitadas em julgado e 2 em grau de
recurso;
● ações consideradas prescritas: 06 transitadas em julgado e 20 em grau de recurso;
● ação remetida ao TJDFT em face de se considerar incompetente a Justiça do
Trabalho: 01 (aguardando julgamento);
● ação reencaminhada à origem para nova decisão: 01
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7

PERSPECTIVAS PARA 2012

Como mencionado em outros trechos deste relatório, a perspectiva de novos desafios
e conquistas vai exigir o engajamento de todos os associados: colaboração
espontânea, divulgação, participação efetiva, lealdade e desprendimento.
Alguns desafios já foram definidos. Sua concretização suscita nossa união, nosso
compromisso e a nossa vontade de transformar intenção em resultados, senão
vejamos:



continuar os esforços para resgatar o direito de voz e voto do Corpo Social e a
extinção do voto de minerva na Previ, pela via diplomática, negocial,
administrativa e jurídica.



continuar empreendendo esforços tendo como prioridade o aumento universal
nos benefícios de forma que contemple todos os aposentados e pensionistas e
reserve valores para melhorar os benefícios dos futuros aposentados.



atingir o número de 1.100 associados em dezembro/2012.

Ney Seabra da Costa
Presidente

Arnaldo Fernandes de Menezes
Diretor Financeiro

Eudócia Bomfim Lopes
Diretora Social
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José Mariano Neto
Diretor Administrativo
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Orçamento de Receitas e Despesas de 2012
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Balanço Geral, Demonstração de Receitas e Despesas, Relatório Anual 2011

19

RELATÓRIO ANUAL - 2011

____________________________________________________________________________________

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

20

