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COMUNICADO AOS ASSOCIADOS 
 

Prezada (o) Associada (o), 
 
 No dia 27 de outubro de 2016, foi realizada na Sede da AMBEP, uma Assembleia 
Geral Extraordinária , convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, para deliberar 
sobre os seguintes itens: 
 
1) Autorização para o ajuizamento de ação judicial em defesa dos interesses dos 
Associados da AMBEP, em virtude do elevado déficit apresentado pela PETROS ao final do 
exercício de 2015, e que resultará na cobrança de uma contribuição extraordinária , a partir de 
2017, de todos os participantes e assistidos (aposentados  e pensionistas) , integrantes 
do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP). 
 
2) Homologação da contratação do Escritório SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 
para conduzir a referida ação e de outras que se fizerem necessárias para a defesa dos 
Associados da AMBEP. 
 
3) Tais ações serão propostas em face da PETROS, da PETROBRAS e de outras 
entidades que tenham, direta ou indiretamente, concorrido para a ocorrência do déficit 
existente e que será objeto do equacionamento . 
 
4) A Assembleia deliberou ainda que, para maior segurança jurídica, houvesse uma 
autorização expressa por parte dos Associados da AMBEP para que esta os representasse 
legitimamente nas referidas ações. 
 
5) Segue, em anexo, o modelo de AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO COM MEDIDAS 
JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS que, devidamente preenchido, em letra de forma , deverá 
ser assinado pelos Associados da AMBEP que estiverem interessados em se beneficiar dos 
resultados das ações a serem ajuizadas pelo Escritório SANTORO SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS. Tal AUTORIZAÇÃO não implica em qualquer compromisso, inclusive 
financeiro, por parte dos Associados, podendo ser firmada sem qualquer receio. 
 
6) Cumpre esclarecer que somente os Associados que fazem parte do PPSP e que  
assinarem a AUTORIZAÇÃO serão incluídos nas ações a  serem propostas. 
 
7) Finalmente alertamos que o prazo para devolução das autorizações à AMBEP será no 
dia 8 de dezembro de 2016. 
 
 

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2016. 
 
 

DIRETORIA DA AMBEP  
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AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO COM MEDIDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 
 

Nome completo: 
Nacionalidade: 
Estado Civil: 
Profissão: 
Identidade: 
CPF: 
Endereço: 
CEP: 
Endereço eletrônico: 
Telefone: 
Celular: 
Matrícula AMBEP: 
 
 
 Na condição de Associado da Associação de Mantenedores-Beneficiários da 
Petros – AMBEP, de acordo com o Art. 1º, inciso V do Estatuto e nos termos previstos no 
inciso XXI, do Art. 5º da Constituição Federal, AUTORIZO que a AMBEP me represente, em 
juízo ou fora dele, com vistas à adoção das medidas que se fizerem necessárias à satisfação 
das pretensões envolvendo os interesses dos associados da AMBEP, perante a Fundação 
Petrobras de Seguridade Social – PETROS, a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, suas 
Subsidiárias, Controladas e Coligadas, e outras entidades que mantiveram ou mantém 
relações com a PETROS e a PETROBRAS, a propósito de fatos que deram origem, 
concorreram  ou contribuíram direta ou indiretamente para o déficit acumulado pelo Plano 
Petros do Sistema Petrobras – PPSP; responsabilização por atos de gestão praticados por 
membros dos órgãos estatutários da PETROS (Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho 
Fiscal) e que se revelaram lesivos ao patrimônio do PPSP, ou dado causa, de forma direta ou 
indireta, mediata ou imediata, a prejuízos para as reservas garantidoras do Plano; 
responsabilização objetiva e/ou subjetiva da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, por 
culpa in eligendo, in instruendo e in vigilando, por déficit observado na PETROS, razão 
porque RATIFICO as deliberações adotadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada no 
dia 27/10/2016, e cujas providências concretas poderão ser implementadas mediante a 
estratégia processual que julgar mais adequada à satisfação dos objetivos perseguidos. 
 
 

 
_______________,  ___ de ___________ de 2017. 

 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Associado 

 



 

 

 

Em aditamento ao Comunicado endereçado às Unidades Regionais em 
09.11.2016, informamos que, para agilizar os procedimentos de assinatura da 
Autorização para Ingresso com Medidas Judiciais e Extrajudiciais pelos 
associados interessados, estes, quando passarem pela Unidade Regional, 
poderão preencher e assinar a referida Autorização nessa 
Representação/Posto/Escritório, independentemente do formulário enviado por 
via postal para o endereço particular de cada associado. 
 

Neste caso, as Autorizações devidamente preenchidas e assinadas 
deverão ser encaminhadas, semanalmente, à AMBEP – Sede (Secretaria). 
  

Lembramos, ainda, que todos os associados da AMBEP (participantes e 
assistidos) que integram o Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP) podem 
assinar a referida Autorização, ainda que participem de outras medidas 
judiciais patrocinadas por outras entidades. 

 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

Diretoria da AMBEP 




