Brasília, 12 de julho de 2011.

Ilmo. Sr.
Marcos Cordeiro de Andrade
Presidente da AAPREVI
Curitiba (PR)
Caro Sr. Marcos,
Tomo a liberdade de lhe remeter esta carta aberta, para esclarecer alguns fatos que têm gerado
dúvidas junto a nossos associados.
A ANAPAR, por meio de sua assessoria jurídica preparou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN),
a ser proposta em conjunto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Instituições Financeiras
(CONTRAF-CUT), para questionar a constitucionalidade da Resolução CGPC 26/2008, notadamente
quanto aos artigos que introduziram a possibilidade de devolver valores decorrentes de superávit às
patrocinadoras de planos de previdência complementar.
Vimos esclarecer publicamente que a ANAPAR nunca tomou a iniciativa de procurar a AAPREVI para
que esta patrocinasse a referida Ação de Inconstitucionalidade, mesmo porque sabemos que a entidade
presidida por V. Sª. não tem a legitimidades para tanto, legitimidade esta que é legalmente atribuída a
centrais sindicais, confederações e partidos políticos. Ao contrário do que V. Sª. tem divulgado através de
mensagens eletrônicas, a ANAPAR é quem foi procurada por advogados e representantes da AAPREVI, a
quem atendemos gentilmente, conforme é de nosso costume e da mesma forma que atendemos outras
entidades interessadas na ação.
Esclarecemos que, neste momento, nos interessa muito mais viabilizar a medida judicial para
interromper a possibilidade de devolver recursos aos patrocinadores do que discutir a paternidade de uma
medida judicial, mas não podíamos deixar de esclarecer informações distorcidas.
Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que, na impossibilidade de meu comparecimento ao
Encontro das Associações de Aposentados do Banco do Brasil, organizada pela FAABB neste sábado, dia
16, em Xerém (RJ), designei o vice-presidente da ANAPAR, José Ricardo Sasseron, a falar em nome da
entidade.
Saudações,
Claudia Muinhos Ricaldoni
Presidente da ANAPAR
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