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llmo. Sr. 

JOSÉ BERNARDO DE MEDEIROS NETO 

Em atenção à sua correspondência datada de 01.02.2018, pela qual V.Sa., valendo-se 
da prerrogativa que lhe confere o artigo 12, parágrafo 12, da Lei Complementar n!I 
108/01, bem como o artigo 17, parágrafo 12, inciso 1, do Estatuto desta CAIXA DE 
PREVID�NCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, optou por renunciar 
ao seu mandato de Suplente de Conselheiro Deliberativo, faz-se necessário o 
esclarecimento de alguns fatos. 

A nobre função de Conselheiro Deliberativo, ainda que Suplente, deve ser exercida em 
prol da entidade e dos planos de benefícios por ela administrados, nunca em proveito 
próprio ou de terceiros. Independente de terem sido indicados pelo patrocinador ou 
eleitos pelos participantes e assistidos. A divergência de visões e opiniões é própria de 
qualquer órgão colegiado e contribuem para a qualidade das decisões. Como referido 
por V.Sa., é preciso "tirar proveito de divergências de opinião e ideais". Não se vê 
proveito - para a entidade - em sua renúncia, da qual também lamento, pois como 
conselheiro e presidente do conselho sempre vi em nosso órgão colegiado ambiente 
para livre debate de ideias, independente de atuação como titular ou suplente. 

A criação de um Comitê de Auditoria reforça a estrutura de governança da PREVI, que 
sempre se manteve na vanguarda entre as entidades fechadas de previdência 
complementar. Sua composição prima pela pluralidade de representação, inexistindo 
disposição legal ou regulamentar que imponha a indicação de membros ditos 
independentes. Ademais, é importante relembrar que, ao contrário do asseverado 
em sua missiva, não há previsão na Resolução do CNPC de atuação do Comitê de 
Auditoria junto ao Conselho Fiscal da entidade, pois sua função, a exemplo dos demais 
comitês existentes na entidade, tem papel de assessoramento ao conselho 
deliberativo. Como citado em reunião que contou com sua participação, o escopo de 
atuação do comitê ainda será definido pelo Comitê de Governança, visto ainda não 
existir disposição legal sobre sua formação e funções. 

Também é do conhecimento de V.Sa. que a Política de Remuneração da PREVI procura 
garantir índices mínimos de atração e retenção de talentos e é adequada ao porte da 
entidade e à responsabilidade de seus dirigentes. Essa política é atrelada a resultados 
mensurados com base em indicadores de gestão próprios de um fundo de pensão e é 

extremamente conservadora, se comparada à remuneração variável praticada pelas 

Instituições financeiras. 

É inverídica também a afirmação de que, na análise da questão "ocorreu voto de 

minerva". V.Sa., como Suplente de Conselheiro Deliberativo tem conhecimento de que 
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Tais apurações - a que estão sujeitas todas as áreas da PREVI - visam justamente 

garantir a manutenção dos padrões éticos e de integridade e evitar desvios de 

qualquer natureza. 

Em relação ao índice de reajuste dos benefícios ocorrido em janeiro último, o mesmo 

respeitou o estritamente previsto no Regulamento do Plano, o que prejudica meu 

melhor entendimento sobre os termos adotados em sua correspondência. 

Não se tem noticia de qualquer "ação de arbitramento" movida pela pessoa física 

citada em sua correspondência, sendo que nosso Departamento Jurídico, como consta 

na pauta das reuniões de nosso conselho, vêm relatando o status de ações 

consideradas mais sensíveis, das quais há acompanhamento continuo por parte do 

Conselho. 

As arbitragens em que a Previ consta como Requerente ou Requerida, pela 

importância estratégica para a Entidade, fazem parte desse acompanhamento 

periódico por parte do Deliberativo, que monitora e fiscaliza os desdobramentos das 

causas e a definição das estratégias, empenhando o apoio necessário para o 

atingimento dos melhores resultados pela Previ. 

Quanto ao retorno de funcionários cedidos ao Banco do Brasil, é de seu conhecimento 

que o Convênio de Cessão firmado com o patrocinador prevê a possibilidade de 

retorno aos quadros do Banco por iniciativa de qualquer dos convenentes, ou do 

próprio funcionário. 

Igualmente do seu conhecimento é o fato de que a Assessoria Jurídica passa por um 

processo de avaliação de qualidade, ajustes e melhorias, tudo com o apoio das áreas 

de Controles Internos e de Auditoria. Tão logo sejam finalizados os trabalhos de 

auditoria, seus resultados serão apresentados ao Conselho Deliberativo. 

A redução das despesas administrativas - inclusive jurídicas - sempre foi uma das 

bandeiras do Conselho Deliberativo. Porém, é cediço que tais despesas estão 

diretamente relacionadas à quantidade de ações judiciais em que a entidade figure 

como parte. o elevado número de ações existentes - algumas vezes patrocinadas por 

associações ou por pessoas físicas que deveriam zelar pelos interesses da Previ - vem 

imputando à instituição custos administrativos consideráveis. 

No que diz respeito aos investimentos da PREVI, reafirmamos a excelência da 

governança da entidade, reconhecida e premiada e que seguem rigorosamente as 

diretrizes e políticas aprovadas pelo Conselho Deliberativo. 

Essa excelência é refletida nos recentes resultados obtidos pela entidade .. 
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A PREVI possui uma estrutura madura em matéria de Controles Internos, com a devida 
segregação das funções e das áreas responsáveis pela construção da política de 

Investimentos, a sua execução e o seu controle, realizados por áreas distintas e 

diretorias distintas, mantendo-se a adequada separação de funções e o efetivo 

controle dos atos praticados. Essa forma de Governança dos Investimentos, inclusive, 

conta com amplo reconhecimento do mercado, sendo objeto de prêmios e menções 

honrosas, inclusive pelo órgão fiscalizador, o que não pode ser desconstruído ou 

mesmo desconsiderado ainda mais por aqueles que acompanharam a construção 

desses processos. 

Em relação ao caso da INVEPAR é importante destacar que o investimento realizado foi 

aprovado por unanimidade de votos tanto na Diretoria Executiva como no Conselho 

Deliberativo (ata 375, de 05.10.17), sendo que este último é o órgão que detém a 

alçada para tanto, não havendo qualquer peso ou influência em relação ao 

posicionamento do referido Diretor. Este, aliás, no exercício de suas funções 

estatutárias e preservando a necessária transparência vem rotineiramente 

monitorando este e os demais investimentos de relevância e/ou complexidade, com 

reporte ao Conselho de todos os eventos relacionados, sempre em busca do melhor 

para a Companhia e da preservação dos interesses da PREVI e da perenidade de seus 

investimentos. Reitere-se que a alçada para aprovação do investimento é do Conselho 

Deliberativo no qual foi aprovado por unanimidade de votos, o que demonstra a 

regularidade do mesmo. 

Também em relação ao investimento em Sauípe, é importante destacar que o assunto 

transitou no Conselho Deliberativo em 11 (onze) oportunidades desde o início do seu 

mandato, sempre lhe sendo conferida oportunidade de contribuir para a melhor 

Governança e o destino do ativo, o que não se verificou. Da mesma forma, 

considerando que se trata de investimento realizado ao final da década de 1990, certo 

é que não lhe faltaram oportunidades para tal contribuição também durante o 

exercício de seu mandato no Conselho Fiscal, durante os anos de 2002 a 2006. Verifica
se, assim, que foram várias as oportunidades para que a sua contribuição fosse 

apresentada. 

Entendemos que atualmente é de se exaltar as medidas adotadas pela gestão da PREVI 

em dar o melhor destino ao ativo, o que demonstra o comprometimento e a diligência 

na busca pelo melhor para os interesses da PREVI pelos seus Administradores. 

Independente de tal análise, é de se ressaltar que a Diretoria Executiva, no âmbito da 

decisão de aprovação da alienação do ativo pelo seu valor de mercado, determinou a 

remessa dos documentos à AUDIT, que certamente poderá melhor analisar e concluir 

quanto a regularidade da forma de gestão do ativo. 

No tocante ao processo de seleção de conselheiros, é fato notório a evolução ocorrida 
nos últimos anos, em que se privilegia efetivamente o conhecimento técnico dos 
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