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Ao se aposentar, para 
continuar usufruindo dos 
benefícios da AMBEP, entre 
em contato conosco pelos 
telefones (27) 3225-8494 / 
3207-9592.

AMBEP Responde sobre o processo que conseguiu a suspensão dos pagamentos 

do PED 2015

Muito se tem falado sobre a ação movida pelo petroleiro aposentado em 2016, em São Matheus, no 
Espírito Santo, na qual o reclamante conseguiu uma decisão inicial o direito ao não pagamento do 
PED. A decisão ganhou as redes sociais dos petroleiros como uma possibilidade mais real de 
contestar a conta do déficit da Petros. No entanto, é importante considerar que alguns pontos dessa 
ação precisam ser melhor avaliados e o momento pede muita cautela.

Diferentemente das demais ações que estão em andamento pelo Brasil, essa ação é na esfera 
trabalhista e tem caráter indenizatório por danos materiais e morais por conta da cobrança do 
equacionamento. É importante esclarecer que, a Petrobras é a única Ré na ação, e se a Petros fosse 
incluída, a ação teria de ser julgada pela justiça comum devido à sua natureza previdenciária.

Vale destacar outros pontos a serem considerados neste momento e, por isso, alertamos para todos 
mantenham cautela:

– A petição inicial coloca somente a Petrobras como a única culpada pelo déficit da Petros, sem 
considerar os aspectos conjunturais e estruturais, como a desvalorização dos ativos ocasionada 
pela derrubada na Bolsa de Valores entre 2014 e 2015, os investimentos realizados durante esse 
período, a questão da família Real e o teto de 90%, por exemplo. Eles, de fato, existem e, em parte por 
conta da Petros, e outros por fatores externos.

– A defesa da Petrobras neste processo estava sendo feita por um escritório local, mas isso também já 
mudou. A Sede da companhia já entrou no processo e fez uma petição de retratação com toda a explicação 
sobre as questões estruturais e conjunturais que relatamos no texto acima o que poderá modificar o 
entendimento inicial do juiz.

– Em 8 de julho, a juíza Daniela Bandeira de Freitas emitiu uma decisão interlocutória. Ou seja, não há uma 
sentença ainda e a perspectiva é de que tenha um longo caminho na justiça até termos um trânsito em 
julgado. E aí podemos acender uma luz de alerta: desde 2017, com alteração na lei trabalhista, o 
reclamante que tiver um pedido desfavorável será responsável pelas custas do 
processo e os honorários de sucumbência. Portanto, essa conta poderá ficar alta.

Neste momento, sindicatos, associações e federações do setor estão estudando o 
tema porque a tese deste processo não está ‘madura’ e o recomendado é aguardar 
o seu andamento na justiça. E essa também é a posição da AMBEP em relação a 
esse assunto atualmente.

Foi lançado o Blog dos Conselheiros eleitos para o Conselho Deliberativo da Petros que foram indicados 
pela AMBEP. Na página, os conselheiros publicarão notícias e informações de interesse dos beneficiários 
e participantes da Petros Acesse https://renovapetros.blog/ e tome conhecimento das atividades.

Lembramos que o Blog dos Conselheiros é de inteira responsabilidade dos membros, não tendo a AMBEP 
qualquer interferência com o conteúdo publicado.

BLOG DOS CONSELHEIROS DA PETROS
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FIQUE POR DENTRO
AMBEP Responde: posicionamento sobre a nova taxa de equacionamento do PED 2015-2018

A Diretoria da AMBEP emitiu o seguinte comunicado em relação ao seu posicionamento sobre a nova taxa de 
equacionamento do PED 2015-2018:

“A AMBEP tem sido questionada por diversos Associados sobre um posicionamento em relação a cobrança pela 
Petros da nova taxa de equacionamento sobre o PED 2015-2018, implementada recentemente pelo novo plano de 
equacionamento em junho deste ano.

É importante destacar que esta cobrança do PED, assim como as regras que foram estabelecidas junto ao GT 
Paritário, composto por patrocinadoras e entidades representativas dos participantes e aposentados, resultaram em 
um Termo de Compromisso assinado pelas partes envolvidas. A AMBEP não fez parte do GT Paritário constituído.

A AMBEP, por sua vez, levou o assunto para votação na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11 de 
novembro de 2019, que decidiu pela aprovação do Novo Plano de Equacionamento da Petros, sendo que a AMBEP 
não assinou o Termo de Compromisso ajustado entre Petros e as entidades do GT Paritário. Apenas referendou a 
aceitação do novo plano de equacionamento em benefício da grande maioria de seus associados.

Existe uma possibilidade, mesmo que remota, de reverter o pagamento nesta nova formatação do NPP, que se 
refere a um recurso denominado “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” (IRDR).  Este incidente 
processual definirá a jurisprudência para o Rio de Janeiro, sobre a questão da cobrança da taxa de equacionamento 
que vem sendo aplicada pela Petros, mesmo a nova taxa que foi implementada.

Por conta deste recurso, foi determinado pelo Tribunal do Rio de Janeiro que todos os processos no Rio de Janeiro 
sejam suspensos para aguardar o julgamento deste recurso. O Tribunal poderá confirmar a legalidade da cobrança 
ou quem sabe cancelar toda e qualquer cobrança.

Além deste recurso exclusivo para o Rio de Janeiro, um outro recurso no STJ, Suspensão de Liminar de Sentença 
(SLS 2507), determinou a suspensão de todas as liminares concedidas em todos os processos no Brasil que versem 
sobre esta questão da taxa de equacionamento do déficit da Petros. Todos os recursos que foram encaminhados 
com o mesmo objetivo foram indeferidos recentemente pelo Presidente do STJ.

A AMBEP reafirma seu compromisso de permanecer buscando o interesse de todos os seus Associados através de 
seus prepostos, neste caso o Escritório Contratado SANTORO ADVOGADOS que representa o interesse dos 
Associados na ACP distribuída na 4ª Vara Federal de Brasília. Insta salientar que neste processo não foi deferida 
qualquer liminar em favor dos Associados da Ambep.”

Inscrições online a partir de 15 de agosto

Operado em todo o Brasil pela SulAmérica Seguros, o Pós-Vida da AMBEP é um benefício de 
assistência funeral, desenvolvido pela AMBEP TurSeguros, que garante a realização de ações 
práticas e legais de serviços funerários para os associados e beneficiários inscritos.

Anualmente, a Associação renova automática e gratuitamente a inscrição de todos os seus 
sócios-titulares inscritos na última versão do programa. Para os interessados em incluir seus 
beneficiários ou renovar as inscrições é preciso ficar atento ao prazo que tem início no dia 15 de 
agosto.

Renovação digital dos beneficiários
Além de renovar os beneficiários já inscritos, esta é a oportunidade de o 
associado incluir os demais beneficiários registrados na AMBEP que 
ainda não possuem a assistência funeral. Vale lembrar que o Pós-Vida 
tem condições especiais de pagamento, no valor de R$ 150,00 por cada 
beneficiário, ou ainda em cheques, sendo possível parcelar em até 
duas vezes para dois beneficiários, três vezes para três vidas e quatro 
vezes, a partir do quarto beneficiário. Se preferir, poderá ser pago em 
boleto à vista, conforme instruções de pagamento disponíveis no site.

Passo a passo
O sócio-titular poderá inscrever quantos beneficiários quiser, desde que eles tenham idades entre 14 e 65 anos até a 
data-limite em 1º de outubro de 2020. Para isso, devem acessar o site www.ambep.com.br/posvida2020, a partir de 
15 de agosto, realizar a pré-inscrição e pagamento que poderá também ser realizado na sua Representação ou na 
Ambep TurSeguros (posto mais próximo ou Sede).

Vale lembrar que, no mesmo link, também é possível consultar os beneficiários inscritos na última versão do Pós-
vida. Após o processo de pré-inscrição, o participante poderá imprimir o documento e, mediante compensação de 
pagamento, receber o certificado de solicitação de inscrição. Por isso, é imprescindível que todos os sócios-titulares 
informem um e-mail atualizado para que seja possível a realização da inscrição e os recebimentos dos documentos. 
No caso de qualquer inconsistência nos dados, a retirada dos comprovantes poderá ser feita nas representações da 
AMBEP ou na AMBEP TurSeguros.

PÓS-VIDA 2020
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- ISMAIL PINHEIRO RAMALHO
Rua Desembargador Ferreira Coelho, 330 / Sala 
1112
Praia do Sua - Vitória 
Tel.: (27) 3325-9535
Especialidades: Ortopedia/Traumatologia.

- GIULIANA BERTOLLO DENICOLI
Rua Dr. Cyro Lopes Pereira, 801 Ed. Center Point
Jardim da Penha - Vitória
Tel.: (27) 3315-0077 
Especialidades: Clinica Odontológica, Dentistica 
Restauradora, Implantodontia, Periodontia, 
Periodontista, Prótese Odontológica.

- CLINICA DRA KAMILLA SCALZER
Rua Aleixo Neto, 454 Sala 703/704
Praia do Canto - Vitória
Tel.: (27) 3376-3015 / 99991-4075
Especialidades: Clinica Odontológica, Endodontia, 
Prótese Odontológica, Implantodontia, Cirurgia 
Odontológica, Ortodontia.

- ESPAÇO NAYARA SOUZA
Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 1095
Jardim da Penha - Vitória - ES 
Tel.: (27) 99613-9855
Salão de Beleza
Desconto: 10% a cada serviço prestado

A relação de profissionais e redes hospitalares pode 
ser acessada diretamente pelo nosso site 
ipam.ambep.org.br ou pelo telefone 0800 9420077 
atendimento de segunda-feira a sábado, das 7h40 às 
20h20, inclusive feriados.

Sejam bem-vindos à família ambepiana. Estamos 
sempre solícitos às suas sugestões e críticas que, 
com certeza, contribuirão para melhorar cada vez 
mais a AMBEP. Receba nosso abraço fraterno!

- Moacir Raimundo dos Santos
- Lucio Flavio Campos Portugal
- Cintia da Paz Conceição
- Evanildo Marinho Pinto
- Joao Wilker Galvao do Nascimento
- Juracy Cardoso
- Marco Valerio Maciel
- Sebastião Pedro da Silva
- Sebastião Borges da Silva
- Raimundo Marcelo Gonçalves Bittencourt

Traga seus amigos(as) para fazer parte deste time 
vencedor! É sempre uma honra e alegria recebê-
los(as).

A AMBEP tem recebido informações de que 
advogados têm entrado em contato com os seus 
associados, em nome da Associação, para mover 
ações judiciais. É importante esclarecer que a AMBEP 
não apoia e nem autoriza nenhum profissional a 
oferecer esse tipo de serviço em seu nome. Portanto, 
fiquem atentos e comuniquem tais ocorrências à sua 
Representação ou por meio do nosso fale conosco.

Vale destacar que a Associação só entra em ações 
coletivas. Atualmente, a AMBEP possui apenas a 
Ação Civil Pública de nº 1002728-84.2018.4.01.3400, 
que tramita na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Distrito Federal contra o Plano de Equacionamento da 
Petros e encontra-se na fase citatória dos réus.

NOVOS PROFISSIONAIS

NOVOS CONVÊNIOS

NOVOS SÓCIOS

AMBEP ALERTA SOBRE CONTATOS INDEVIDOS

DE ADVOGADOS EM NOME DA ASSOCIAÇÃO

BENEFÍCIO FARMÁCIA

Os documentos necessários para solicitar reembolso são;

Para medicamentos cuja cobertura requer análise técnica 
será exigida, além dos itens acima, a seguinte 
documentação:
- Laudos médicos/odontológicos contendo o diagnóstico, a 
indicação e tempo de duração previsto para o tratamento 
prescrito;
- Resultados de exames complementares que comprovem a 
doença ou a necessidade da medicação;

É necessário apresentar sempre a receita médica, nenhum medicamento poderá ser adquirido, por meio do 
Benefício Farmácia, sem a apresentação de uma receita médica ou odontológica que contenha data, o carimbo 
do profissional (legível), assinatura e esteja dentro do prazo de validade.

Solicitação de reembolso de medicamentos de controle especial (receita retida pela farmácia) antes de realizar 
a compra, o beneficiário deve tirar uma cópia da receita original e acrescentá-la ao restante dos documentos 
solicitados para a abertura do protocolo. A quantidade reembolsada não poderá ultrapassar a dosagem mensal 
prescrita na receita, ou seja, a quantidade de caixas a serem reembolsadas por mês deverá ser o suficiente 
para um mês de tratamento.

Os associados e seus dependentes que utilizam o benefício farmácia da AMS podem contar com nosso apoio 
para o cadastro e solicitação do reembolso do medicamento. Estamos à disposição para auxiliá-los no que for 
preciso. 

Receita médica ou 
odontológica dentro 
do prazo de validade

Cupom/nota fiscal ou 
cópia impressa da 
Nota Fiscal Eletrônica

Referente às despesas com aquisição do medicamento (devem 
conter: nome do estabelecimento/instituição; o número do CNPJ; 
data de compra; o valor da compra; quantidade adquirida; o nome 
comercial do produto; o número do cupom fiscal/nota fiscal e demais 
itens exigidos pela legislação vigente).

Com CRM/CRO do profissional (legível) e dentro do prazo de 
validade estipulado. A data da receita é item obrigatório e não poderá 
ser posterior à data da compra.



ACONTECEU

EXPEDIENTE
INFORMATIVO DA AMBEP VITÓRIA

Responsáveis

Elisa Rosa Favero Matachon
Jônatas dos Santos Nere
Ednalva Mangueira Silva

Tiragem: 1000 exemplares

As matérias assinadas são de inteira
responsabilidade de seus autores.

Av. Nossa Srª. da Penha, 699 Salas 212/213-B
Santa Lúcia - Vitória - ES CEP: 29056-250

Fone: (27)3225-8494 / 3207-9592
Email: vitoria@ambep.org.br - www.ambep.org.br

Vitória celebra Final de Ano com jantar especial

A AMBEP Vitória promoveu, em 06 de dezembro, seu tradicional jantar de Confraternização de final de Ano e Natal. O 
evento foi realizado no restaurante Labamba e contou com a presença de associados e familiares, no qual puderam 
encontrar seus antigos colegas de trabalho (foto).

A confraternização foi animada e teve sorteio de sexta de natal para os convidados. O jantar foi embalado pelo 
repertório do músico Marcio Bacana. Confira os melhores momentos:

Na noite de 13 de dezembro, foi a vez de São Mateus celebrar a festa de Confraternização de Final de Ano na 
Churrascaria "Rancho Gaúcho". Foi uma ocasião oportuna para reunir e estreitar ainda mais nossos laços com a 
família AMBEPIANA.

Como já é de costume, foi feita a distribuição de brindes aos homenageados da noite. O jantar contou com belo 
repertório musical ao vivo, que agradou a todos os presentes.

SÃO MATEUS CELEBRA FINAL DE ANO COM JANTAR ESPECIAL

EVENTOS CANCELADOS

A AMBEP Vitória cancelou todos os eventos previstos em sua agenda de 2020 até o mês de dezembro. A 
iniciativa faz parte das ações preventivas da AMBEP à pandemia do COVID-19. Confira como ficou o calendário 
de eventos:

Jantar dia das Mães (Cancelado)
jantar dia dos Pais (Cancelado)
Jantar de Confraternização de Final de Ano (Cancelado)

Os sócios da AMBEP Vitória e São Mateus já começaram a receber as novas carteiras de 
usuário da Ipam (Indicação de Profissionais para a Área Médica) com validade até 1º de agosto 
de 2021.

Os ambepianos que, porventura, não tenham recebido o documento ou tiverem algum 
problema devem entrar em contato com a nossa Representação por e-mail: 

vitoria@ambep.org.br; telefone (27) 3225-8494/ 3207-9592 ou presencialmente, na Avenida Nossa Senhora da 
Penha, 699 sala 213 Torre B - Edifício Century Tower - Santa Lúcia.

CARTEIRAS DA IPAM 2020/2021 JÁ FORAM ENVIADAS
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