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OF. DIREG 028/2020                          Brasília/DF, 02 de junho de 2020. 
 

À Previc 
Sr. Lucio Rodrigues Capelletto  
Diretor-Superintendente Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar 
 
Sr. Superintendente 
 
Considerando: 
 
A grande quantidade de questionamentos que a Fenae (Federação Nacional 
das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal) vem recebendo; 
 
Que já estamos em junho de 2020; 
 
Que os prazos usuais e oficiais para encaminhamento de Balanço e divulgação 
de resultados referentes ao exercício do ano anterior, no caso 2019, já estão 
vencidos; 
 
Que até a presente data a Funcef não informou e nem disponibilizou aos seus 
participantes e assistidos qualquer tipo de informação sobre o assunto; 
 
Que outras entidades do setor já comunicaram os seus resultados em seus 
sites; 
 
E, finalmente, que o atual momento, acaba, pelos motivos que todos 
conhecemos, por gerar uma série de especulações e ansiedade entre os 
participantes e assistidos dos planos de benefícios administrados pelas 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar; 
 
Solicitamos a gentileza de informar a essa Federação: 
 

1. Qual a data final que a Funcef dispõe para enviar à Previc e qual a data 
final que o fundo tem para informar e divulgar as informações referentes 
ao exercício de 2019 aos seus participantes e assistidos; 

2. Se essa data decorre de alguma situação excepcional, se foi solicitada 
pela entidade e qual a razão que justifica eventual tratamento 
diferenciado em relação aos prazos definidos para esse ano; 

 
Certos do pronto atendimento, de estarmos colaborando com o necessário 
processo de transparência e de contribuirmos para redução do nível de 
ansiedade de participantes e assistidos vinculados aos planos administrados 
pela Funcef. 
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Atenciosamente,  

                                 
Sérgio Hiroshi Takemoto                Fabiana Matheus                    
Presidente da Fenae                         Diretora de Saúde e Previdência 
                                 
  
           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


