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PETROS: 50 ANOS 
DE HISTÓRIAS E 
TRANSFORMAÇÕES

No dia 1° de julho, a Petros completou 50 anos. Esse é um im-
portante acontecimento para todos nós, participantes da Fun-
dação. Criada com o objetivo de complementar as aposenta-
dorias, a Petros tem construído, ao longo de todo esse tempo, 
uma trajetória de transformações e muitas mudanças. Hoje, 
apesar de os desafios com relação a ela ainda serem inúme-
ros e de nossa luta ser constante, sabemos de sua importância 
para a vida de cada um de nós. 

Completar cinco décadas de história não é tarefa fácil, princi-
palmente em um país tão instável como o nosso. Mas, apesar 
das dificuldades, podemos dizer que, desde o início de sua 
existência, os propósitos da Petros ainda se mantêm. Enquan-
to participantes, reconhecemos que a Fundação sempre foi e 
continua sendo primordial para a vida de milhares de aposen-
tados e pensionistas em todo o Brasil.

No entanto, diante de um cenário de novidades e incertezas, 
precisamos nos manter atentos para acompanhar bem de per-
to tudo o que acontece. Afinal, a tranquilidade e a segurança 
de nossa aposentadoria dependem da governança e da trans-
parência da Petros.

A AMBEP acompanha a história da Petros desde a sua criação 
como Associação e tem muito orgulho da Fundação. Temos, 
sim, grandes desafios pela frente e vamos trabalhar juntos para 
que a Petros volte a ser sinônimo de tranquilidade e segurança 
para todos nós.

Para os próximos anos, nossa Associação deseja à Petros mais 
solidez, eficiência, transparência e responsabilidade. E que 
tudo isso venha acompanhado de uma gestão de excelência, 
que garanta a perenidade da Fundação em todos os futuros 
anos que temos pela frente. 

A Diretoria da AMBEP
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Para quem não entende muito da área 
jurídica, pode parecer que a ação está 
estagnada, mas não é isso que acontece. 
Por ser um processo grande, com muitas 
fases, ele acaba sendo mais lento, impos-
sibilitando prever quando acontecerá 
uma sentença. 

FASE ATUAL
De um total de dez réus relacionados 
pela AMBEP, quatro estão pendentes 
de citação. Segundo Tatiana Almeida, 
advogada da Santoro Advogados, ainda 
restam as citações dos réus Sete Brasil 
Participações S.A., Luís Carlos Fernandes 
Afonso, Newton Carneiro da Cunha e 
Carlos Fernando Costa. “Informamos os 
endereços atualizados de todos eles à 
Justiça por meio de uma petição. Quan-
to ao réu Luís Carlos Fernandes Afonso, 
que se encontra fora do país e em local 
incerto e não sabido, pleiteamos a cita-
ção por edital. Com as medidas de pre-
venção ao contágio da Covid-19, alguns 
Tribunais suspenderam os atos realiza-
dos por oficial de justiça, o que acabou 
atrasando a expedição das novas cartas 
precatórias”, explica.

Alfredo Salles, consultor jurídico da 
AMBEP, ressalta que a contestação dos 
réus deve ser iniciada após o último man-
dado de citação ser cumprido, tendo em 
vista a pluralidade de réus com procura-
dores diversos. “Alguns réus, como a Pe-
tros, a Caixa Econômica Federal e Wagner 
Pinheiro, já juntaram suas contestações ao 
processo. A Petrobras e a BR Distribuidora 
já foram citadas, mas as empresas ainda 
não enviaram suas contestações”, detalha. 

As fases seguintes só serão iniciadas quan-
do a fase citatória for concluída. “Após to-
das as contestações serem anexadas ao 
processo, será aberto o prazo para répli-
ca da AMBEP. Na etapa seguinte, haverá 
a especificação de provas, ou seja, tanto 
a AMBEP quanto os réus poderão juntar 
novas provas ao processo. Considerando 
os diversos réus da ação e os prazos cabí-
veis para cada ato processual, teremos um 
longo caminho a percorrer até o transita-
do em julgado e início da fase de execu-
ção”, observa Alfredo.

QUAL É O DIFERENCIAL
DA AÇÃO DA AMBEP?
Para Alfredo, uma das principais diferen-
ças é o número de réus relacionados no 
processo. “Além da Petrobras, da Petros 
e da BR Distribuidora, comum a pratica-
mente todas as ACPs, a AMBEP incluiu em 
seu processo os ex-diretores da Petros, 
que, promovendo uma gestão temerá-
ria, autorizaram diversos investimentos 
que causaram prejuízos aos cofres da Pe-
tros. A Caixa Econômica Federal, que é ré 
específica e não figura em outras ACPs, 
foi gestora e administradora do investi-
mento FIP SONDAS, sendo responsável 
por todos os cotistas neste investimento. 

No entanto, em momento algum, a ins-
tituição alertou os cotistas deste investi-
mento sobre os problemas enfrentados 
pela Sete Brasil, o que ocasionou um 
prejuízo de R$ 2,5 bilhões somente para 
a Petros”, destaca o consultor.

Tatiana completa ainda que a ação da 
AMBEP questiona o plano de equacio-
namento da Petros, mas sem se limitar 
exclusivamente aos valores do déficit. “O 
que a nossa ação questiona é a inclusão 
de parcelas que não competem aos par-
ticipantes e assistidos recompor, pleite-
ando, então, a exclusão desses valores do 
montante a ser equacionado e que eles 
sejam restabelecidos por aqueles que, do-
losa ou culposamente, contribuíram para 
a gestão indevida dos ativos. Ou seja, no 
caso de eventuais alterações no plano 
de equacionamento, a ação da AMBEP 
não perde seu objeto, uma vez que bus-
ca esse ressarcimento. Daí a importância 
da inclusão de tantos réus na ACP que, 
se a princípio, pode atrasar um pouco o 
andamento da ação, ao final, possibilita-
rá uma tutela jurisdicional efetiva e que 
atenda realmente aos interesses dos as-
sociados”, conclui.

"Com as medidas de 
prevenção ao contágio 

da Covid-19, alguns 
Tribunais suspenderam os 
atos realizados por oficial 

de justiça, o que acabou 
atrasando a expedição das 

novas cartas precatórias”
Tatiana Almeida

Iniciada em 8 de 
fevereiro de 2018, a 
Ação Civil Pública da 
AMBEP nº 1002728-
84.2018.4.01.3400, 
que tramita na 4ª 
Vara Federal da Seção 
Judiciária do Distrito 
Federal, encontra-se na 
fase citatória dos réus. 

ACP: COMO ESTÁ 
O ANDAMENTO
DO PROCESSO?
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Recentemente, uma notícia ganhou espaço nas redes sociais 
dos petroleiros: a vitória, na justiça, de um aposentado que 
moveu uma ação contra a Petrobras solicitando o não paga-
mento do PED. A decisão – que aconteceu em São Matheus, 
no estado do Espírito Santo – surgiu como uma nova possi-
bilidade de contestar o déficit da Petros. No entanto, para a  
AMBEP, a questão pede cautela, pois é fundamental conside-
rar e avaliar melhor alguns pontos desse processo.

Diferentemente das demais ações que estão em andamento 
pelo Brasil e correm na esfera cívil, esse processo é trabalhis-
ta e tem caráter indenizatório por danos materiais e morais 
por conta da cobrança do equacionamento. É importan-
te ressaltar também que, nesta ação, a Petrobras é citada 
como a única ré. Isso porque se a Petros fosse incluída como 
ré, a ação teria de ser julgada pela justiça comum devido à 
sua natureza previdenciária.

A AMBEP alerta ainda sobre outros pontos que  precisam ser 
considerados nessa ação, e que exigem total atenção:

• 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 ati-
vos, ocasionada pela derrubada da Bolsa de Valores entre 
2014 e 2015. Além disso, desconsidera os investimentos 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 
SÃO APROVADOS  EM AGO

No dia 7 de julho, a AMBEP realizou sua Assembleia Geral 
Ordinária, na sede da Associação, no Rio de Janeiro. A AGO 
teve o objetivo de discutir e deliberar sobre o Relatório de 
Atividades e as Demonstrações Contábeis da AMBEP, refe-
rentes ao exercício de 2019, apresentadas pela Diretoria 
com o respectivo parecer do Conselho Deliberativo.

Em virtude da pandemia da Covid-19, a Assembleia foi aber-
ta pelo Conselheiro Deliberativo do Rio de Janeiro, José Luiz 
de Sousa Gomes, que representou o presidente do Conselho 
Deliberativo, Nival Ricardo Marinho. A AGO, que começou às 
15h, em segunda convocação, teve a aprovação integral de 
sua pauta. Além do Conselheiro Deliberativo, participaram 
da mesa Julio Guedes da Conceição, Presidente da AMBEP, e 
Rafaela Firmino dos Santos como secretária.

realizados pela Fundação durante esse período, a questão 
da família Real e o teto de 90%. Esses e outros fatores exter-
nos também devem ser levados em conta ao pensarmos nas 
causas do déficit.

• Nesta ação, a defesa da Petrobras foi feita por um escritório 
de advocacia local, mas isso já mudou. A sede da companhia 
ingressou no processo e deu entrada em uma petição de re-
tratação explicando todas as questões estruturais e conjun-
turais relatadas acima. Isso poderá modificar o curso da ação 
e o entendimento inicial do juiz.

• Em 8 de julho de 2020, a juíza Daniela Bandeira de Freitas 
emitiu uma decisão interlocutória. Isso quer dizer que ainda 
não há uma sentença final e a perspectiva é de que haja um 
longo caminho na justiça até chegar a uma decisão transita-
da em julgado. E aí, acendemos mais um alerta: desde 2017, 
com a alteração na lei trabalhista, o autor que tiver uma de-
cisão desfavorável será responsável pelas custas processuais 
e honorários de sucumbência. Portanto, fique atento, pois a 
conta poderá ser alta.

Neste momento, outras associações, sindicatos e federações 
do setor estão estudando o tema, uma vez que a tese deste 
processo não está ‘madura’ o suficiente. A recomendação é 
aguardar e acompanhar seu andamento na justiça. 

AMBEP ALERTA:
AÇÃO DE APOSENTADO 

CONTRA PETROBRAS
PELO PAGAMENTO DO

PED TEM PONTOS
A SEREM AVALIADOS
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A AMBEP, atenta à segurança da in-
formação e à proteção de dados dos 
associados, está se adaptando às no-
vas exigências e mudanças previstas 
com a chegada da Lei. Para isso, a 
Associação deu início a um plano de 
adequação e de melhorias internas, 
idealizado para deixar a instituição em 
conformidade com a nova legislação. 

Trabalhando intensamente para aperfei-
çoar as formas de tratamento das infor-
mações, a equipe da AMBEP vem atuan-
do nos riscos e nos controles de proteção 
de dados. Para ajudar nesse processo, a 

UMA NUVEM PARA
CHAMAR DE MINHA

Você sabia que pode ter sua própria nuvem? 
É verdade! Se você já tiver um computador 
que acesse os dados de qualquer lugar, você 
tem um computador com arquivos em nuvem. 
Se ainda não tem, é possível criar a sua. Fique 
atento a essa tendência mundial pela pratici-
dade, segurança e rapidez no serviço. 

ENTENDA A LGPD

Sancionada em 18 de setem-
bro pelo presidente Jair Bolso-
naro, a LGPD  já está em vigor. 
As penalidades pelo descum-
primento da lei passarão a ser 
aplicadas apenas em agosto 
de 2021, conforme aprovado 
no Congresso.

A LGPD determina que os ser-
viços só podem utilizar dados 
pessoais caso o titular dê seu 
consentimento. Vale ressaltar 
ainda que o dado pessoal é de-
finido pela legislação como in-
formação que possa identificar 
alguém, seja nome, endereço, 
número de telefone, e outros.

Associação está adotando a tecnologia 
de computação em nuvem.

Mas, afinal, o que é essa nuvem? É um 
computador que permite à empresa hos-
pedar seus programas, arquivos e dados 
nos servidores do provedor da nuvem. 
Essas informações podem ser acessadas 
com rapidez e mais segurança.

Para acompanhar o andamento do 
trabalho que a AMBEP está realizando 
na adequação da LGPD, acesse nosso 
site e confira informações nos demais 
canais de comunicação.

AMBEP SE ADAPTA 
À NOVA LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS
Você já ouviu falar na Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD)? Ela foi criada para 
proteger os direitos fundamentais 
de liberdade e de privacidade, 
garantindo mais segurança e 
transparência às informações 
pessoais coletadas por empresas 
públicas e privadas.
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RESOLUÇÃO 23/2018 DA CGPAR: AMBEP SE 
POSICIONA SOBRE MUDANÇAS NA AMS

NOVO PED: BR DISTRIBUIDORA FARÁ
APORTE DE R$ 150,1 MILHÕES

Em janeiro de 
2018, a Comissão 

Interministerial de 
Governança Corporativa 

e de Administração de 
Participações Societárias 

da União (CGPAR) emitiu 
a Resolução n° 23, que 

estabelece uma série de 
imposições e parâmetros 

a serem seguidos pelas 
empresas estatais no 

que diz respeito ao 
custeio dos benefícios 

de assistência à saúde de 
seus funcionários.

A medida causa prejuízos a beneficiários ati-
vos, aposentados e pensionistas. Entre eles, 
podemos citar a redução da participação das 
estatais no pagamento dos planos de saúde 
e o consequente aumento da contribuição 
dos usuários; a retirada do plano de saúde 
para novos funcionários e futuros aposenta-
dos; e a redução da cobertura.

Atualmente, o custeio do plano de saúde para 
beneficiários da AMS, acertado no último 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) é 70x30, 
sendo 70% pago pela Petrobras e 30% pelos 
participantes. Em sua proposta mais recente, 
encaminhada para os Sindicatos, a Petrobras 
sugere um encargo de 50x50 até 2022. Ou-
tro prejuízo que aposentados e pensionistas 
teriam refere-se à margem consignável, pas-
sando dos atuais 13% para 30%.

Em 10 de julho de 2019, a Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania opinou pela 
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 956/2018, nos termos do Parecer do Rela-
tor, Deputado Sóstenes Cavalcante. Este pro-
jeto tem por objetivo suspender os efeitos da 
Resolução CGPAR 23/2018.

Já no dia 4 de dezembro de 2019, foi apre-
sentado Requerimento de Urgência (Art. 155 
do RICD) n° 3153/2019, pelo Deputado Sós-
tenes Cavalcante (DEM/RJ), solicitando “ur-

A BR Distribuidora assinou, recentemente, negociação com a Pe-
tros para o pagamento do aporte de R$ 150,1 milhões e firmou ins-
trumento de garantia de R$ 342,2 milhões para cumprimento das 
exigências do Novo Plano de Equacionamento de Débito (PED).

O aporte à Petros será efetuado como parte do acordo do 
novo PED, que exige o pagamento de um valor pela Petrobras 
e pela BR como contrapartida à redução do valor arcado pelos 
participantes do plano. O valor de R$ 150,1 milhões será par-
celado em 15 anos e corrigido pela meta atuarial de acordo 

com as premissas dos Planos Petros, com aportes semestrais de 
valor principal + juros e opção de pré-pagamento. Além disso, 
o novo PED exige a constituição de garantia às obrigações da 
BR, neste caso atendida com emissão de notas promissórias no 
montante de R$ 342,2 milhões.

Para a BR Distribuidora, as alterações ocorridas nos regula-
mentos dos Planos serão um ensaio para uma reavaliação atu-
arial intermediária, cujos resultados ainda não previstos serão 
registrados no 2T2020.

gência urgentíssima para apreciação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 956, de 2018”.

No presente momento, o Projeto de Lei está 
pronto para ser pauta de aprovação na Câma-
ra dos Deputados. Para ressaltar a relevância 
da votação do PDC 956/2018 em plenário, 
a AMBEP encaminhou ofício ao Deputado 
Sóstenes Cavalcante. O documento também 
foi enviado para todos os líderes de bancada 
e o próprio Presidente da Câmara de Deputa-
dos, Rodrigo Maia, para priorizar este pedido 
de “urgência urgentíssima”, encaminhado em 
dezembro de 2019.

A manutenção da AMS também foi pauta de 
duas assembleias realizadas entre petroleiros e a 
Petrobras para negociar o novo Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT). Como não houve negociação 
entre empresa e sindicalizados, a Federação Na-
cional dos Petroleiros (FNP) solicitou a interven-
ção do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Para 
tentar um novo acordo, a Petrobras propôs nova 
reunião, a ser realizada em 29 de setembro.

Para a AMBEP, as alterações propostas para 
a AMS só beneficiarão a Petrobras. Os bene-
ficiários terão apenas aumento de encargos, 
sendo uma despesa a mais para quem já tem 
seus proventos de aposentadoria e pensão 
seriamente comprometidos com o pagamento 
do novo PED.
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CONSELHO DELIBERATIVO DA 
PETROS APROVA CRIAÇÃO DO PP-3
A criação do PP-3 surgiu de uma de-
manda da Petrobras em disponibilizar 
para participantes e assistidos da Petros 
um novo plano de Contribuição Defini-
da (CD). Segundo José Roberto, conse-
lheiro deliberativo da Petros, o assunto 
foi amplamente discutido no Conselho 
Deliberativo, pela Diretoria Executiva e 
pelas áreas técnicas da Fundação.

Em artigo publicado no blog Renova 
Petros, José Roberto, que votou pela re-
jeição do PP-3, escreveu: “Entendemos 
que há evidentes riscos de perda de 
patrimônio nos três primeiros anos da-
queles que optarem por migrar para o 
PP-3, conforme estudos apresentados”. 
Para ler a mensagem do conselheiro na 
íntegra, acesse renovapetros.blog. 

O PP-3 será oferecido pela Petros como 
opção previdenciária exclusiva aos par-
ticipantes do PPSP-R e do PPSP-NR, que 
poderão fazer a migração voluntária 
para o novo plano. No entanto, antes de 
ser efetivado, o PP-3 passará ainda por 

estudo de viabilidade técnica e admi-
nistrativa, que só poderá ser concluído 
após o encerramento do período de 
opção pela migração e da definição da 
massa de participantes que terá opta-
do pelo PP-3. 

José Roberto explica em seu artigo a 
importância de analisar a viabilidade do 
plano. “Caso o total da reserva de mi-
gração dos assistidos não seja superior a 
24% da reserva dos ativos, o plano não 
se viabilizará por falta de liquidez”. Se o 
PP-3 não entrar em vigor, os participan-
tes que tiverem optado pela migração 
continuarão em seu plano de origem.

O PP-3 já tinha sido apresentado à 
Previc, que solicitou uma série de 
ajustes em seu escopo. A nova pro-
posta segue todas as ponderações 
da agência reguladora. Para saber 
mais informações sobre o novo pla-
no, acesse pp3.petros.com.br, hotsite 
criado pela Fundação para atualiza-
ções frequentes sobre o tema.

“Entendemos que há 
evidentes riscos de 

perda de patrimônio 
nos três primeiros 

anos daqueles 
que optarem por 

migrar para o PP-3, 
conforme estudos 

apresentados”
José Roberto

No início de setembro, o Conselho 

Deliberativo da Petros aprovou a criação 

do PP-3. No entanto, para entrar em vigor, 

o novo plano ainda depende da aprovação 

do Conselho de Administração da 

Petrobras, da Secretaria de Coordenação 

e Governança das Empresas Estatais 

(Sest) e da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc). 
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A mudança de bancos para pagamen-
to dos benefícios da Petros foi adiada 
mais uma vez. Em razão da pandemia 
do coronavírus e da nova realidade que 
vivemos, em que as medidas de preven-
ção à Covid-19 precisam ser prioridade, 
a Fundação decidiu deixar de pagar os 
benefícios pela Caixa Econômica Fede-
ral apenas em 2021. 

A nova decisão vai ajudar os participan-
tes que ainda não cadastraram conta 
em um dos bancos credenciados (Banco 
do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander), já 
que terão um período de mais quatro 
meses para fazer a adesão. Para facilitar 
os clientes, as quatro instituições finan-
ceiras permitem abertura de conta por 
site ou aplicativo. 

O novo prazo para pagamento dos be-
nefícios foi acordado após negociação 
da Petros com os bancos credenciados. 
A mudança da folha de pagamentos 
faz parte de um trabalho da Fundação 
para aprimorar a gestão de recursos e 
ampliar sua arrecadação. O processo 
não traz custos adicionais para os parti-
cipantes, uma vez que a Petros fechou 
um pacote de serviços sem custo com as 
quatro instituições financeiras.

COMO CADASTRAR
UMA CONTA?
Se você recebe pela Caixa, mas já tem uma 
conta no Banco do Brasil, no Bradesco, no 
Itaú ou no Santander, basta cadastrar os 
dados bancários de sua conta no portal 
da Petros. Acesse a ‘Área do Participante’, 
clique em ‘Autoatendimento’, em ‘Cadas-
tro’ e depois em ‘Alterar dados bancários’. 
Ao clicar neste item, serão exibidos os 
e-mails cadastrados para recebimento do 
código de validação. Se estiverem atua-
lizados, selecione um e-mail e clique em 
‘Enviar código de acesso’. 

Basta validar o código recebido no site e 
avançar para a próxima tela, em que serão 
solicitadas as informações bancárias. De-
pois, anexe um comprovante bancário das 
informações inseridas. Podem ser usados 
documentos como cartão da conta, extra-
to bancário, folha de talão de cheques, de-
claração bancária em papel timbrado ou 
contrato bancário. É possível usar uma foto 
de celular, desde que esteja nítida. Após a 
confirmação da solicitação, acompanhe o 
processo clicando em ‘Atendimento’ e de-
pois em ‘Meus pedidos’. E lembre-se: ape-
nas e-mails cadastrados na Petros há cerca 
de 60 dias serão válidos para o envio do 
código de validação.

Quem não tem acesso ao Portal Petros 
precisará fazer a alteração dos dados 
bancários por formulário impresso, dis-
ponível no site, e enviá-lo via Correios 
para a sede da Petros, na Rua do Ouvi-
dor, 98, no Centro, no Rio de Janeiro – 
CEP: 20040-030. O documento precisa 
ser assinado e ter firma reconhecida. É 
preciso ficar atento à lista de documen-
tos necessários: cópia autenticada da 
identidade do participante ou do repre-
sentante legal, cópia do comprovante 
de dados bancários e cópia autenticada 
de procuração, termo de tutela ou cura-
tela (se for o caso).

E atenção: participantes que já 
recebem o benefício Petros pelo 
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú 

e Santander não precisam fazer 
qualquer atualização em seus 

dados bancários.

Em caso de dúvidas, entre em conta-
to com a Central de Relacionamento 
(0800) 025 35 45 e 21 3529-5550, para 
ligações de celular). O atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

PETROS NÃO PAGARÁ 
BENEFÍCIOS PELA

CAIXA EM 2021
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PETROS EM PAUTA

PETROS CONTRATA 
CONSULTORIA 
EXTERNA PARA 
AGILIZAR 
INVESTIGAÇÕES 
EM BUSCA DE 
RESSARCIMENTOS 
DO DÉFICIT

Para acelerar o processo 
de investigação interna, 
que busca averiguar 
quaisquer irregularidades 
em investimentos feitos 
no passado, a Petros 
decidiu contratar uma 
consultoria externa 
para apoiar o trabalho 
do Setor de Apurações 
e Reparação de Danos, 
criado em janeiro 
deste ano dentro da 
Gerência Jurídica

Aprovada pelo Conselho Deliberativo 
da Petros, a contratação atesta uma 
chancela externa e maior independên-
cia nas apurações e medidas judiciais 
contra ex-gestores e terceiros que te-
nham causado danos à Fundação, além 
de aprimorar a governança da empresa.

Segundo Bruno Dias, presidente da Pe-
tros, a contratação da consultoria ex-
terna permitirá às equipes concentrar 
maior foco em outras atividades fun-
damentais, como análise da reputação, 
monitoramento dos processos de fun-
dos exclusivos, busca de bens e acom-
panhamento de ações judiciais. 

Para que todo o trabalho de identifica-
ção e recuperação de danos seja realiza-

do de forma eficiente, os ativos a serem 
apurados foram listados em um ranking 
de priorização, seguindo as melhores 
metodologias e práticas de auditoria e 
investigação. 

De acordo com a Petros, o processo ocor-
re da seguinte forma: fatos e dados são 
apurados para identificar se houve dano 
à Petros e, caso tenha havido, se decor-
reu de conduta que possa ser atribuída 
a ex-gestores ou a terceiros. Também 
é elaborado um parecer de viabilidade 
financeira, para que seja definida não 
somente a ocorrência de lesão à Fun-
dação, mas também seu valor. Quando 
identificada a existência de dano, tais 
relatórios são enviados ao escritório que 
elabora parecer de viabilidade jurídica, 
examinando o nexo de causalidade en-
tre as condutas apontadas na investiga-
ção e os danos apurados no parecer de 
viabilidade financeira. Isso resulta em 
uma matriz de responsabilização, bem 
como em orientação quanto aos proce-
dimentos jurídicos a serem adotados na 
busca dessa reparação.

RESULTADOS 
O processo de apuração, a partir da 
transferência do  trabalho das Comis-
sões de Apuração Interna para a Ge-
rência Jurídica, em janeiro deste ano, 
já trouxe resultados. “Treze apurações 
foram finalizadas: a Petros já ingressou 
com quatro ações de responsabilidade 

civil; pleiteou seu ingresso como assis-
tente do Ministério Público Federal em 
três processos por improbidade admi-
nistrativa (relativa a três ativos apura-
dos); cinco estão em fase de finalização 
de parecer jurídico estratégico e um 
ativo não apontou ocorrência de dano. 
A maior parte dessas ações corre em se-
gredo de justiça. Com a contratação da 
consultoria externa, a expectativa é de 
que o ritmo de conclusão das investiga-
ções, para a devida responsabilização e 
busca de ressarcimento, seja ainda mais 
acelerado”, destaca Bruno Dias.

Além da consultoria externa, um escri-
tório criminalista acompanha, desde 
abril deste ano, os interesses da Funda-
ção em inquéritos policiais, acordos de 
leniência e colaboração premiada, bem 
como as ações criminais.

“Com a contratação da 
consultoria externa, a 

expectativa é de que o 
ritmo de conclusão das 

investigações, para a devida 
responsabilização e busca 

de ressarcimento, seja 
ainda mais acelerado”

Bruno Dias
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“Foi um dos 
maiores acordos 
de arbitragem já 
firmados no Brasil”
Bruno Dias

Valor recebido 
em agosto fez 
parte de acordo 
para encerrar 
o processo de 
arbitragem contra 
a Petrobras

A Petros recuperou R$ 950 milhões dos 
recursos investidos no Fundo de Investi-
mento em Participações (FIP) Sondas. O 
investimento foi alvo de investigação da 
Operação Greenfield, da Polícia Federal. 
O investimento no FIP Sondas também 
era objeto de um processo movido pela 
Fundação contra a Petrobras, no Centro 
de Arbitragem e Mediação da Câmara 
de Comércio Brasil-Canadá. 

O acordo encerra o processo, que vinha 
tramitando há três anos e buscava res-
sarcir as perdas causadas ao patrimô-
nio da Petros pelo investimento no FIP 
Sondas. Desse modo, a Petrobras pagou  
R$ 950 milhões à Petros no último dia 
10 de agosto, encerrando o caso. 

É importante observar que um proces-
so arbitral é um método de resolução 
de conflitos em que as partes definem 
que uma pessoa ou entidade privada irá 
solucionar a controvérsia apresentada, 
sem o envolvimento do Poder Judiciário. 

DECISÃO
O presidente da Petros, Bruno Dias, 
considera expressivo o valor recupera-
do. “Foi um dos maiores acordos de ar-
bitragem já firmados no Brasil”, afirma. 

Segundo a Petros, em dois processos 
de arbitragem muito semelhantes, o 
ganho da Petrobras foi total. Ou seja, 
outros cotistas do FIP Sondas não rece-
beram valor algum pelo investimento 
realizado, e ainda tiveram que pagar 
os custos do processo arbitral. “Seria 
irresponsabilidade da Petros não le-
var tal fato em consideração”, justifica 
Dias, acrescentando que dois escritó-
rios de advogados, especializados em 
arbitragens complexas também acon-
selharam a Fundação a fechar o acor-
do com a Petrobras.

José Roberto Vieira, conselheiro Delibe-
rativo da Petros, observa que o acordo 
foi o resultado da melhor negociação 
possível. “É claro que o ideal seria rece-
ber todo o valor, mas recusar o acordo 
seria um risco muito grande”, diz. Ele 
ressalta que o dinheiro do ressarcimen-
to pode ser investido imediatamente, 
para gerar valor para o patrimônio ao 
longo dos anos. Sem o acordo, a Petros 
perderia essa rentabilidade potencial, 
enquanto esperasse um resultado in-
certo na corte de arbitragem. “Poderí-
amos esperar dez anos pelo processo e 
receber um valor menor, ou não receber 
nada, no final”, afirma.

PETROS RECUPERA 
R$ 950 MILHÕES DOS 

INVESTIMENTOS NO FIP SONDAS
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PATRIMÔNIO
Mas, qual será o destino do dinheiro re-
cuperado? Dias explica que o montan-
te será incorporado ao patrimônio do 
PPSP-R, do PPSP-NR e do PP-2, planos 
em que o ativo estava alocado. O valor 
destinado a cada plano ajudará no re-
sultado do ano de 2020. “No caso dos 
planos PPSP-R e PPSP-NR, caso haja su-
perávit este ano, será possível estudar a 
possibilidade de redução das alíquotas 
extraordinárias decorrentes do plano de 
equacionamento em função do mon-
tante do acordo direcionado a cada um 
desses planos. De todo modo, o valor 
aportado contribuirá muito para o re-
sultado no final do ano”, acrescenta o 
presidente da Fundação.

Vale lembrar que o acordo com a Petro-
bras não causa prejuízo a outras ações 
em andamento relativas ao FIP Sondas, 
inclusive no âmbito do Ministério Públi-
co Federal, nem interfere no processo 
arbitral no âmbito da B3 (Bolsa de Va-
lores), sobre investimentos da Petros em 
ações da Petrobras na Bolsa.

Dias observa que a Fundação tem fei-
to esforço para recuperar valores asso-
ciados a investimentos realizados no 
passado que são alvos de investigações 
para proteger o patrimônio dos partici-
pantes. “Intensificamos os processos em 
busca de ressarcimento e, quando cabí-
vel, temos ajuizado ações contra todos 
aqueles que, após diligente e indepen-
dente análise, entendemos que tenham 
causado danos à Fundação”, afirma.

NOVOS ACORDOS
Isso pode incluir novos processos de ar-
bitragem. “A Petros vem utilizando a es-
tratégia da arbitragem com sucesso em 
vários casos, como pode ser visto na mí-
dia. Temos contado com alguns dos me-
lhores advogados do país na definição 
da estratégia (se judicial ou arbitral) e na 
defesa dos interesses dos participantes”, 
afirma Dias. Novos acordos também po-
dem acontecer. Segundo Dias, a análise 
será sempre pautada pelo mesmo crité-
rio, independentemente da contraparte. 
“Se a proposta final for satisfatória para a 
Petros, será feito o acordo. Caso contrá-
rio, a proposta será recusada”, conclui.

PETROS TEM BOM DESEMPENHO 
NOS INVESTIMENTOS E REDUZ 
RENTABILIDADE NEGATIVA EM JULHO

A pandemia do 
novo coronavírus 
teve um impacto 
violento no 
mercado financeiro 
no primeiro 
trimestre do ano. 

Com forte queda nas bolsas globais, o 
Brasil também foi atingido. E os fundos 
de pensão sofreram com isso. Em março, 
a Petros acumulava uma rentabilidade 
negativa de 14,20%. Diante de um ce-
nário tão turbulento, era difícil imaginar 
que a recuperação viria rapidamente. 
Mas ela veio. Em julho, após três meses, 
a Fundação já havia conseguido reduzir 
em 13 pontos percentuais a rentabilida-
de negativa, que fechou em -1,22% no 
acumulado do ano, considerando todos 
os planos administrados. 

E no resultado acumulado em 12 me-
ses até julho, os investimentos da Pe-
tros registram alta de 4,41%, superior 
ao CDI, que subiu 4,22% no período. 
“Considerando o período 2019-2020, 
nossas estratégias para capturar ganhos 
no mercado mostram que estamos re-
munerando cerca de 200% do CDI, um 
retorno compatível com os melhores in-
vestimentos disponíveis no Brasil e dos 
melhores gestores de ativos”, diz Ale-
xandre Mathias, diretor de Investimen-
tos da Petros.

“Com a contratação da 
consultoria externa, a 

expectativa é de que o 
ritmo de conclusão das 

investigações, para a 
devida responsabilização 

e busca de 
ressarcimento, seja ainda 

mais acelerado”
Alexandre Mathias
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De acordo com o resultado apurado 
em julho, os investimentos do PPSP-R 
tiveram rentabilidade de 5,78% frente a 
uma meta atuarial de 0,73%, graças às 
carteiras de renda fixa (6,17%) e variável 
(5,24%). O PPSP-NR também vem recu-
perando os investimentos. O objetivo de 
julho era de 0,73% e o plano registrou 
rentabilidade de 5,52%, com desempe-
nho de 5,80% em renda fixa e de 4,78% 
em renda variável. Já a rentabilidade 
do PP-2 em julho foi de 3,68%, ante a 
meta de 0,8%, impulsionado pela alta 
de 6,87% na renda variável e de 2,18% 
na renda fixa.
 
FORTES ALTAS
A forte valorização dos investimentos 
vem contribuindo para reduzir o resul-
tado negativo no acumulado do ano 
em função da crise provocada pela pan-
demia do coronavírus: no PPSP-R, de 
-15,33%, em março, para -1,01%, em 
julho, frente a uma meta de 3%; no PPS-
P-NR, de -15,11% para -1,41%, ambos 
com uma meta de 3,04%; e no PP-2, de 
-13,33% para -2,15%, ante objetivo de 
3,54%. Considerando o resultado em 12 
meses, os três planos registram valoriza-
ção no período: de 4,83% no PPSP-R; de 
4,01% no PPSP-NR; e de 3,52% no PP-2.

Mathias explica que, desde o início da 
crise gerada pela pandemia do novo co-
ronavírus, a Petros adotou uma postura 
cautelosa, protegendo os investimentos 
dos planos e, ao mesmo tempo, traba-
lhando de forma intensa para adaptar 
as carteiras às novas circunstâncias. 
“Inicialmente, deslocamos recursos da 
renda variável para títulos públicos de 
longo prazo, com taxa de rentabilida-
de atrelada à inflação, aproveitando a 
abertura das taxas (elevação dos juros)”, 
diz o diretor. Com a melhora do merca-
do, a Fundação também começou a fa-
zer um movimento de recomposição da 
alocação em renda variável, ao mesmo 
tempo em que aumentava a posição em 
títulos do Tesouro de longo prazo.
A forte valorização dos investimentos 
da Petros em 2019 também ajudou a 
mitigar os impactos da crise. No ano 
passado, os planos da Fundação tive-
ram a maior rentabilidade registrada 
nos últimos 12 anos e um dos melhores 

resultados do país, frente a entidades 
de previdência abertas e fechadas, as-
sim como a bancos e gestoras indepen-
dentes. “A Petros segue trabalhando 
nas melhores alternativas de alocação 
para a carteira de investimentos e, ao 
mesmo tempo, atua com segurança 
para proteger o patrimônio dos partici-
pantes”, diz Mathias. 

 
Mathias observa, ainda, que os investi-
mentos dos planos devem ser observa-
dos sob a ótica de longo prazo, de acor-
do com seus compromissos futuros, o 
que oferece tempo para a recuperação 
do mercado. Por isso, evita fazer previ-
sões sobre o resultado de 2020. “Ainda 
é cedo para falar sobre o resultado dos 
planos no fim do ano. Seguimos tra-
balhando dia e noite para proteger a 
carteira de investimentos e fazendo os 
ajustes necessários para adequá-la aos 
desafios, aproveitando as oportunida-
des e buscando a rentabilidade dos ati-
vos, perseguindo a meta atuarial”, diz.
 
SOLIDEZ
O diretor de Investimentos também 
destaca alguns pontos fundamentais 
que, em sua visão, contribuem para os 
investimentos da Petros no longo pra-
zo. Segundo ele, proporcionalmente, a 
Petros investe mais em títulos públicos 
federais emitidos pelo Brasil, que têm 
baixo risco de crédito. “Também possuí-
mos ações sólidas de empresas impor-
tantes e consolidadas, com a robustez 
necessária para enfrentar momentos de 
turbulência na economia e se recupe-
rar de crises”, argumenta. “E contamos 
com um time qualificado e comprome-
tido, que acompanha diariamente o 
mercado e revisa cenários para adotar 
as melhores estratégias. Seguimos for-
temente comprometidos em proteger 
o patrimônio dos nossos participantes, 
gerindo os investimentos com total di-
ligência e responsabilidade”.

Mathias também está atento ao desa-
fio de investir em um cenário com juros 
em queda, que pode tornar mais difícil o 
cumprimento das metas atuariais no fu-
turo. Ele explica que a estratégia seguirá 
focada em proporcionar mais dinamismo 
e diversificação de alocação de recursos, 
visando maximizar o retorno dos investi-
mentos, dentro da política de cada plano. 
“Mas é fato que nos países onde os juros 
reais permaneceram baixos por um perí-
odo mais longo, houve um movimento 
no sentido de aumentar a alocação em 
ativos com melhores perspectivas de re-
torno, com destaque para investimentos 
no exterior, ações, private equity e fun-
dos multimercados”, conclui.

“A Petros segue 
trabalhando nas 
melhores alternativas 
de alocação para 
a carteira de 
investimentos e, ao 
mesmo tempo, atua 
com segurança para 
proteger o patrimônio 
dos participantes”
Alexandre Mathias
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A crise provocada no mercado financei-
ro pela pandemia do novo coronavírus 
teve forte impacto nos investimentos 
dos fundos de pensão, especialmente 
no primeiro trimestre do ano. A parali-
sação da economia e a turbulência nas 
bolsas fizeram o preço dos ativos des-
pencar nos três primeiros meses do ano, 
resultando em quedas de rentabilidade 
na casa de dois dígitos. No caso da Pe-
tros, o patrimônio da Fundação chegou 
a 14,20% de rentabilidade negativa 
acumulada no primeiro trimestre. Nos 
planos PPSP, o resultado negativo no 
auge da crise passou de 15% de renta-
bilidade negativa.

A boa notícia é que o pior da crise pas-
sou. A rentabilidade dos investimentos 
ainda era negativa até o final de julho, 
mas a recuperação do mercado finan-
ceiro ajudou a reverter os resultados 
nos fundos de pensão, reduzindo con-

sideravelmente as perdas. No caso dos 
planos PPSP, isso significou uma recupe-
ração de mais de 14 pontos percentuais 
entre março e julho. Um desempenho e 
tanto. O resultado da Petros, e de outros 
fundos de pensão que tiveram perfor-
mance bastante positiva no período, é 
sinal de uma gestão de ativos eficiente 
durante a crise. 

Além disso, a economia dá outros sinais 
positivos de recuperação. O pagamento 
do auxílio emergencial e a reabertura 
gradual da economia nas principais ci-
dades do país vêm estimulando o mer-
cado consumidor, favorecendo a indús-
tria e o comércio. 

INCERTEZAS PERSISTEM
No entanto, é preciso continuar em aler-
ta. A pandemia ainda não acabou, e a 
possibilidade de novas ondas de contá-
gio ainda é uma fonte de incerteza. Se 
isso acontecer, novas medidas restritivas 
poderão ser necessárias, causando mais 
estragos na economia e, consequen-
temente, no mercado financeiro. Tam-
bém é preciso acompanhar o avanço 
das pautas de reformas do governo no 
Congresso. O travamento das negocia-
ções poderia atrapalhar a recuperação 
da economia. E, claro, sempre temos 
fatores como a eventualidade de crises 
externas, que poderiam ter repercus-

sões na economia global e, consequen-
temente, no Brasil.

Por isso mesmo, é preciso moderar o 
otimismo. Sim, a recuperação dos ativos 
dos fundos de pensão, em curto espa-
ço de tempo, impressiona, mas, assim 
como o novo coronavírus, a instabilida-
de ainda não foi completamente afasta-
da. O fato é que, embora a incerteza no 
mercado brasileiro tenha recuado, ela 
ainda não chegou ao patamar anterior 
ao início da pandemia. 

É o que mostra o Índice de Incerteza da 
Economia Brasil, da FGV, que mede a 
desconfiança dos agentes econômicos 
em relação ao cenário do país. Apesar 
das quedas sucessivas, a prévia de se-
tembro do índice apontava para 154,2 
pontos, ainda muito distante dos 115 
pontos registrados em março. E, como 
sabemos, a retomada da confiança é 
fundamental para destravar o cresci-
mento e a valorização dos ativos.

Então, mais do que nunca, os fundos de 
pensão precisam manter uma gestão 
eficiente, e não descuidar um minuto 
do gerenciamento de riscos. Porque isso 
continuará a fazer a diferença. Seja para 
aproveitar a recuperação em curso, seja 
para enfrentar novas turbulências que 
surjam no horizonte.

OPINIÃO

*Carlos Vasconcellos é jornalista especializado em temas previdenciários e colaborador do Valor Econômico.

O QUE ESPERAR DO FINAL DE 2020
Carlos Vasconcellos*
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O pior da crise já 
passou, mas o cenário 
ainda apresenta 
incertezas para os 
fundos de pensão
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"Quem precisa 
saciar a fome deve 
recorrer aos alimentos 
integrais, carboidratos 
complexos, alimentos 
ricos em fibras e
às proteínas" 

Viviane Moura

VIVA BEM

FOME: COMO SACIAR
DE FORMA SAUDÁVEL
E SEM EXAGEROS

Para alguns, a fome 
é apenas uma 
sensação fisiológica 
para satisfazer as 
necessidades diárias de 
nutrientes e energia. 
Para outros, é uma 
compulsão difícil de 
controlar, que pode 
estar relacionada a 
fatores do dia a dia, 
como ansiedade, 
tristeza, insegurança
e estresse.  

A fome é uma via de mão dupla e é pre-
ciso ter cuidado para que ela não atin-
ja nossa saúde. Para alguns, a fome é 
apenas uma sensação fisiológica para 
satisfazer as necessidades diárias de nu-
trientes e energia. Para outros, é uma 
compulsão difícil de controlar, que pode 
estar relacionada a diversos fatores do 
dia a dia, como ansiedade, tristeza, inse-
gurança e estresse. 
 
O momento atual de distanciamento 
social, em que temos ficado mais tempo 
dentro de casa, tem sido um prato cheio 
para aumentar o apetite. Muita gente 
tem aproveitado a oportunidade para 
buscar novas receitas, se aventurar na 
cozinha, preparar lanchinhos especiais 
para o meio da tarde ou, até mesmo, fi-
car até tarde da noite assistindo a filmes 
e séries e atacar a geladeira. 

 
Saciar a fome de forma saudável é pos-
sível, mas requer disciplina e mudança 
de hábitos. Embora a saciedade tenha 
um papel importante na quantidade de 
alimentos que ingerimos – afinal, quan-
to mais satisfeitos, menos comemos –, é 
preciso fazer as escolhas certas porque 
cada alimento causa um tipo de reação 
e sensação no corpo. 

Para ‘matar’ a fome, é importante saber 
primeiro que os alimentos ultraproces-
sados são inimigos do nosso apetite. 
Comidas excessivamente industriali-
zadas, cheias de sabor, aditivos, sal ou 
açúcar em excesso, atraentes e fáceis 
de comer – como salsichas, biscoitos, 
geleias prontas, barrinhas de cereal, 
sorvetes, chocolates, molhos prontos e 
macarrão instantâneo – podem preju-
dicar muito a saúde. 

14 AMBEP
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Segundo o 'Guia Alimentar da População Bra-
sileira', os ultraprocessados ‘enganam’ o orga-
nismo em relação ao balanço de calorias. Ou 
seja, faz com que a mensagem de saciedade 
demore a chegar. Como consequência, come-
mos além do necessário sem percebermos. 
Vale lembrar, ainda, que esses alimentos são 
pobres em nutrientes de verdade.  

Para resistir a essas tentações e fazer boas esco-
lhas nos momentos das refeições, é importante 
planejar sua alimentação diariamente e escolher 
corretamente os alimentos que vão saciar a fome 
por mais tempo, evitando que você coma mais 
do que o necessário. 

Viviane Moura, nutricionista clínica e esportiva 
que cuida do público infantil ao idoso, ressalta 
que quem precisa saciar a fome deve recorrer 
aos alimentos integrais, carboidratos comple-
xos, alimentos ricos em fibras e às proteínas. 

“Esses alimentos chamados de sacietógenos 
precisam de uma maior mastigação, favore-
cendo a liberação do hormônio colecistoquini-
na, que é captado pelo cérebro. Além disso, os 
alimentos ricos em fibras também apresentam 
uma digestão mais lenta. Nesses dois casos, 
eles proporcionam uma maior sensação de sa-
ciedade”, afirma. 

Viviane reforça que, em relação aos benefícios, 
esses alimentos, além de proporcionarem uma 
sensação de saciedade ao organismo, ajudam 
a reduzir também o risco de diabetes tipo 2 e 
doenças cardiovasculares. 

“As fibras são importantes, principalmente, para 
reduzir o colesterol ruim e também auxiliar na 
melhoria do trânsito intestinal, prevenindo a 
constipação. É importante destacar que deve-
mos equilibrar o consumo de água para evitar 
a prisão de ventre que o excesso de fibras pode 
provocar”, alerta a nutricionista. 

Entre as principais fontes de alimentos para 
saciar a fome, segundo Viviane, estão os fa-
relos de cereais, os grãos integrais, nozes, 
amêndoas, amendoim, frutas com casca (pêra 
e maçã), as leguminosas (feijão, lentilha, ervi-
lha), sementes, farelos (aveia, cevada, arroz) e 
as folhas e hortaliças em geral (alface, rúcula, 
agrião, espinafre, couve).

Em relação às frutas, os especialistas 
recomendam algumas opções bem 
nutritivas que ajudam a saciar a fome. 
Confira os benefícios de cada uma: 

• BANANA: excelente opção para sobremesa, 
já que prolonga a sensação de saciedade. Isso 
também ocorre por causa do triptofano, que 
ajuda a controlar a compulsão por doces. 

• MELÃO: ajuda a desinchar o corpo e 
possui pouquíssimas calorias. Como a 
pressão arterial é outra área beneficiada, 
os hipertensos devem consumi-lo com 
regularidade.

• KIWI: oferece energia física abundante e, 
por ser fonte de fibras, evita problemas 
intestinais.

• MELANCIA: rica em potássio, ajuda a eliminar 
a água em excesso do nosso corpo e ainda 
regula o pH do sangue.

• TANGERINA: rica em vitamina A e C e 
complexo B. Ajuda a baixar o colesterol, 
reduz riscos de doenças cardíacas e combate 
a osteoporose.

• LARANJA: por ser um potente antioxidante, 
promove uma verdadeira limpeza no 
organismo e previne doenças vasculares, 
cardíacas, degenerativas e, até mesmo, o 
câncer.

• PÊRA: oferece energia extra. A glicose é 
convertida em energia pelo corpo. Estimula 
a secreção de sucos gástricos, melhorando a 
digestão.

• MANGA: rica fonte de carboidratos e 
fibras. Contém uma série de fitoquímicos, 
antioxidantes e vitaminas, como A, B, C, E e 
K.

• FRUTAS SECAS: rica em fibras. A ameixa seca 
é indicada como tratamento para quem 
possui constipação intestinal, devido ao seu 
efeito laxativo.

• OLEAGINOSAS: apesar de serem ricas em 
gordura (amêndoa, avelã e castanha de caju, 
entre outras), uma pequena quantidade 
dessa gordura é saturada.
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AMBEP RESPONDE

UMA LIVE PARA 
ESCLARECER 
DÚVIDAS DOS 
ASSOCIADOS

No dia 18 de agosto, 
aconteceu a primeira live 
da AMBEP Responde para 
tirar dúvidas dos associados. 
Para responder as perguntas, 
foram convidados Pedro 
Carvalho, assessor da 
presidência, e Alfredo 
Salles, assessor jurídico da 
AMBEP, que participou da 
live por Skype. Durante uma 
hora de encontro, ambos 
esclareceram uma série de 
questionamentos, enviados 
pelos associados pelo Fale 
Conosco do Portal.
Confira, agora, algumas 
perguntas e respostas que 
foram tema da live.

1. Solicito posicionamento da AMBEP 
sobre a CMCA e explicação sobre o 
que se trata. 
Essa é uma Câmara de Mediação, Con-
ciliação e Arbitragem, criada pela Previc 
para analisar propostas relacionadas 
aos fundos de pensão. A composição 
dos integrantes dessa Câmara foi uma 
orientação da própria Previc, que con-
vocou algumas entidades para indicar 
representantes para a CMCA. A AMBEP 
não pode participar da CMCA, uma vez 
que só foram convidados órgãos e re-
presentantes do governo.

2. Por que nossa ACP ainda se 
encontra na fase de citação?
Como nossa ação tem vários réus, en-
contramos problemas para citar quatro 
deles: um dos réus porque fugiu para 
Portugal e será citado por edital. A de-
mora se deve ao Judiciário que alega 
que, em função da pandemia, os oficiais 
de justiça não estão fazendo intimação. 

Assim que resolvermos a questão dos 
réus, a ação passará para a próxima fase.

Leia mais sobre o andamento da ACP na 
página 3 desta edição.

3. Quais ações adotadas pela PDC 
956/2018 alteram a gestão da AMS 
pela Petrobras?
A ação está tramitando no Congresso e 
a AMBEP, por meio de seus associados 
em Brasília, está dando todo apoio ao 
andamento do processo. Pelo que sa-
bemos, o último movimento desta ação 
foi em dezembro de 2019. Em setembro 
de 2020, foram enviadas cartas para o 
Presidente da Câmara dos Deputados e 
líderes dos partidos no Congresso. 

Leia mais sobre o andamento do PDC na 
página 6 desta edição.

4. O que a AMBEP está fazendo 
junto à Petros com relação à retirada 
dos valores relativos ao pré-70, de 
responsabilidade da Petrobras, e que 
foram pagos por mais de 20 meses?
A Petrobras já aportou o valor de  
R$ 4 bilhões ao fundo para cobrir o valor 
que havia sido cobrado dos pós-70 e foi 
feita a cisão dos Pré-70.

5. Qual a posição da AMBEP com 
relação à taxa de equacionamento 
do novo PED?
A taxa é definida por lei e está sendo 
cobrada daqueles que deixaram de pa-
gar o PED por efeito de liminares. Como 
várias entidades entraram com pedidos 
de liminares que suspendiam a cobran-
ça do PED, muitos pagamentos ficaram 

atrasados, precisando ser pagos poste-
riormente. Por decisão do STJ, todas as 
liminares foram suspensas. 

6. Por que estamos pagando uma 
taxa diferente agora?
No novo PED, foi feita uma tabela mais 
favorável aos participantes do que es-
tava antes, já que a atual tem um per-
centual único, que está sendo aplicado 
a todos. Antes, alguns participantes pa-
gavam teto de 28%, 30% de equacio-
namento. Com o déficit de 2018, a taxa 
ficaria perto dos 40%. A nova tabela é 
menos ruim para o participante, uma 
vez que a porcentagem a ser desconta-
da é menor e o valor atual cobre os défi-
cits de 2015 e 2018.

7. O que muda para a AMBEP com o 
ingresso na ação de litisconsórcio da 
Fenaspe?
Tentamos ingressar nesta ação desde ju-
nho de 2018. A Fenaspe, na época, tinha 
uma liminar para pagar apenas 50% da 
taxa de equacionamento. Infelizmente, 
com as liminares suspensas, não tive-
mos muitos benefícios com essa ação. 
De qualquer forma, ela não interfere em 
nada na ACP, que segue na justiça.

Para finalizar, Pedro lembrou que é funda-
mental que os associados leiam a Revista da 
AMBEP e acessem o portal www.ambep.org.
br para se manterem sempre atualizados. 
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A AMBEP lembra que a cobrança des-
te novo PED bem como suas regras fo-
ram estabelecidas em conjunto com o 
GT Paritário, composto pela Petrobras, 
Petros, e por entidades representati-
vas de participantes e aposentados. As 
reuniões realizadas pelo GT resultaram 
em um Novo Plano de Equacionamento 
do déficit 2015-2018, com novas regras 
que foram estabelecidas em um Termo 
de Compromisso, assinado pelos parti-
cipantes deste GT. 

Mesmo não fazendo parte do GT Pari-
tário – apenas participou das reuniões 
de um Fórum Ampliado que discutia as 
decisões deste grupo –, a AMBEP levou 
o assunto para votação em Assembleia 
Geral Extraordinária, realizada em 11 
de novembro de 2019. Nesta AGE, foi 
aprovado o parecer do Conselho Deli-
berativo da AMBEP por ampla maioria 
dos presentes, no qual indicou a aceita-
ção ao Novo Plano de Equacionamento 
da Petros, apesar de a AMBEP não ter 
participado da assinatura do Termo de 
Compromisso. O parecer do Conselho 
Deliberativo buscou beneficiar a maio-
ria dos seus Associados, que vinha pa-
gando cotas muito elevadas impostas 
pela regra anterior e que trazia diversos 
transtornos financeiros.

Ultimamente, a 
AMBEP tem recebido 
inúmeras mensagens 
de associados pedindo 
um posicionamento a 
respeito da cobrança 
implementada em 
junho deste ano, 
referente à nova taxa 
de equacionamento do 
PED 2015-2018. 

RECURSOS EM 
ANDAMENTO: SAIBA MAIS

O que muitos não sabem é que existe ain-
da uma possibilidade, mesmo que remo-
ta, de reverter o pagamento neste novo 
formato. Há um recurso denominado “In-
cidente de Resolução de Demandas Repe-
titivas” (IRDR) que tramita no Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro desde 2019. Este 
incidente processual definirá uma juris-
prudência que será adotada pelos Juízes 
nos diversos processos, assim como nos 
Recursos que serão julgados pelo Tribunal 
sobre cobranças de equacionamento, po-
dendo manter a atual cobrança ou esta-
belecer uma nova regra.

Por conta deste recurso em andamen-
to, em 2019, o Relator na 13ª Câmara 
Cível do Tribunal do Rio de Janeiro de-
terminou que todos os processos que 
tratam desta matéria, no Estado do Rio 
de Janeiro, fiquem suspensos até o jul-
gamento. Atualmente, a matéria per-
manece pendente de apreciação pelo 
Tribunal e sem qualquer previsão para 
ser pautado ainda este ano. 

Outro recurso importante em tramita-
ção no Superior Tribunal de Justiça é a 
“Suspensão de Liminar de Sentença” (SLS 
2507), movido pela Petros, que por uma 

AMBEP 
SE POSICIONA SOBRE
PED 2015-2018

decisão do Presidente do STJ, relator deste 
recurso, suspendeu todas as liminares con-
cedidas em processos de todo o país, que 
tenham como objeto a cobrança da taxa 
de equacionamento do déficit da Petros. 

Até o momento, todas as possibilidades 
de recursos que foram encaminhadas na 
tentativa de reverter a decisão do Presi-
dente do STJ foram indeferidas pelo Rela-
tor. O julgamento deste recurso foi pau-
tado recentemente no formato virtual, 
por conta da pandemia. No entanto, para 
atender a um pedido da Federação Nacio-
nal das Associações de Aposentados, Pen-
sionistas e Anistiados do Sistema Petrobras 
e Petros (Fenaspe), o recurso foi retirado da 
pauta para posterior julgamento presen-
cial, já que a Federação busca fazer uma 
defesa oral no Tribunal na tentativa de au-
mentar as chances de êxito na decisão. 

A AMBEP reafirma seu compromisso 
de sempre priorizar o interesse de seus 
Associados em relação à forma de paga-
mento do PED e ao acompanhamento 
processual da Ação Civil Pública, que 
tramita na 4ª Vara Federal de Brasília, na 
qual a Associação é representada pelo 
Escritório Santoro Advogados. Vale lem-
brar também que, neste processo, não 
foi deferida qualquer liminar em favor 
dos Associados da AMBEP. 
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SÉRIE

Doze Jurados: uma abordagem real
Disponível na Netflix, a série Doze Jurados, inspirada na experiência de vários jurados 
da vida real, vem fazendo grande sucesso no Brasil. A série conta a história de um júri 
formado por 12 cidadãos comuns que devem decidir o destino de uma mulher acusa-
da de matar sua melhor amiga e sua própria filha. Em vez de se concentrar apenas na 
acusada e no crime, a trama revela os dilemas pessoais do júri do tribunal, o que reforça 
a enorme responsabilidade de determinar a decisão final.

DRIVE-IN

No escurinho do automóvel
Em tempos de cinemas e teatros ainda fechados e shows ao vivo 
proibidos, os drive-ins – onde as pessoas assistiam a filmes dentro 
de seus carros, o que já foi tradição por longos anos – ganharam 
força novamente por todo o país. Em diversas cidades, o drive-in 
tem sido uma boa alternativa para a exibição de filmes, peças de 
teatro e apresentações de artistas. Os preços são acessíveis e você 
pode levar toda a família para assistir de dentro do carro, em um 
ambiente seguro e moderno. Confira as dicas de drive-ins que se-
lecionamos em algumas cidades!
• Big Bompreço Drive In Salvador
• Planeta Drive-In Curitiba 
• Planeta Drive-In Recife
• Drive-In Rio Lagoa
• Drive In das Artes Rio
• Arena Estaiada São Paulo
• Drive-In Allianz Arena Palmeiras (SP)
• Drive-In Cinear Alphaville Nova Lima (MG)
• Drive Park Florianópolis
• Cine Drive-in Niterói (RJ)

Querer agradar a todos é uma das gran-
des questões do mundo moderno. Mas 
o livro A coragem de não agradar, dos 
autores Ichiro Kishimi e Fumitake Koga, 
tranquiliza os pensamentos e cultiva 
a calma e a autocompaixão. Inspirado 
nas ideias de Alfred Adler – um dos ex-
poentes da psicologia ao lado de Sig-
mund Freud e Carl Jung –, o livro traz 
um debate transformador entre um jo-
vem e um filósofo que nos leva à liber-
tação de dúvidas e expectativas alheias 
e a encontrar coragem para mudar. 
Autores: Ichiro Kishimi e Fumitake Koga
Editora: Sextante

LIVRO

Mudança ao alcance de todos

DIVERSÃO PARA TODOS EM CASA
Neste momento em que precisamos nos cuidar e nos divertir com 
segurança, nada melhor do que boas dicas para curtir o tempo 
com a família. Escolha uma e divirta-se!

TORTO: 
UM NOVO PASSATEMPO PARA VOCÊ!

O objetivo é formar palavras seguindo em todas as direções, 
sempre ligando as letras em sequência reta, sem cruzar, pular 
ou repetir letras. Para que uma palavra tenha letra repetida, 

é necessário que essa letra também esteja duplicada no 
diagrama. E atenção: só valem palavras com quatro letras ou 

mais. Boa sorte!

1_______________________
2 _______________________
3 _______________________
4 _______________________
5 _______________________
6 _______________________
7 _______________________
8 _______________________
9 _______________________
10  ______________________
11 ______________________
12 ______________________
13 ______________________
14 ______________________
15 ______________________
16 ______________________
17 ______________________
18 ______________________
19 ______________________
20 ______________________

A

N

I

L

E

V

A

A

M

D

R

I

G

D

A

O

U

R
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TODOS JUNTOS. TODOS PELA AMBEP.
TEM SEMPRE UMA UNIDADE PERTO DE VOCÊ.
www.ambep.org.br

SEDE

• AMBEP Rio de Janeiro (RJ)
Tel: (21) 3212-3600
Fax: (21) 2240-0406
sede@ambep.org.br
Rua Álvaro Alvim, 21
7º e 8º andares
Centro - Rio de Janeiro

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

• AMBEP Alagoinhas (BA)
Tel: (75) 3423-4040
alagoinhas@ambep.org.br
Av. Severino Vieira, 407
Centro - Alagoinhas

• AMBEP Aracaju (SE)
Tel: (79) 3214-6570
aracaju@ambep.org.br
Rua Campo de Brito, 1.187
São José - Aracaju

• AMBEP Belém (PA)
Tel: (91) 3229-5747/3269-1801
belem@ambep.org.br
Av. Governador Magalhães Barata, 
695 - sala 1- térreo
São Brás - Belém

• AMBEP Belo Horizonte (MG)
Tel: (31) 3292-5682
belohorizonte@ambep.org.br
Rua Tenente Brito Melo, 1.365 
Pilotis, salas 1 e 2
Santo Agostinho - Belo Horizonte

• AMBEP Campinas (SP)
Tel: (19) 3234-2154/3234-0149
campinas@ambep.org.br
Rua Barão de Jaguara, 655
salas 1.501, 1.502, 1.504, 1.509 e 1.510
Centro - Campinas

• AMBEP Campos (RJ)
Tel: (22) 2724-1562
campos@ambep.org.br
Praça São Salvador, 41
salas 810 e 811/ Centro
Campos dos Goytacazes 

• AMBEP Curitiba (PR)
Tel: (41) 3224-9358/3233-4824
curitiba@ambep.org.br
Rua José Loureiro, 603
conjuntos 201 e 202
Centro - Curitiba

• AMBEP Duque de Caxias (RJ)
Tel: (21) 3774-4039
duquedecaxias@ambep.org.br
Rua Ailton da Costa, 115
salas 304 e 305/Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

• AMBEP Macaé (RJ)
Tel: (22) 2759-0856/ 3377-2065
ramal 7672065
macae@ambep.org.br
Av. Elias Agostinho, 665,
prédio 101- sala 5
Imbetiba - Macaé

• AMBEP Maceió (AL)
Tel: (82) 3372-6052
maceio@ambep.org.br
Rua Zacarias Azevedo, 399
salas 314 e 315
Centro - Maceió

• AMBEP Manaus (AM)
Tel: (92) 3622-7001
E-mail: manaus@ambep.org.br
Rua Eduardo Ribeiro, 620 - sala 201
Centro - Manaus

• AMBEP Natal (RN)
Tel: (84) 3202-5445/3202-7408
natal@ambep.org.br
Av. Prudente de Morais, 744 
salas 1.208 a 1.210
Tirol - Natal

• AMBEP Niterói (RJ)
Tel: (21) 2717-1016
niteroi@ambep.org.br
Rua Maestro Felício Toledo, 519 
sala 502/Centro - Niterói

• AMBEP Porto Alegre (RS)
Tel: (51) 3227-7174
3212-8132/3286-6334
portoalegre@ambep.org.br
Rua Riachuelo, 1.908 - conjunto 903
Centro - Porto Alegre

• AMBEP Recife (PE)
Tel: (81) 3224-3683
recife@ambep.org.br
Rua Matias de Albuquerque, 223
sala 401/Santo Antônio - Recife

• AMBEP Rio de Janeiro (RJ)
Tel: (21) 2240-0684/ 2532-5263
2533-0408/2524-7504
riodejaneiro@ambep.org.br
Rua Álvaro Alvim, 21- 6º andar
Centro - Rio de Janeiro

• AMBEP Salvador (BA)
Tel: (71) 3341-1823
3341-1824/3341-1827
salvador@ambep.org.br
Av. Tancredo Neves, 999 
salas 301 e 302
Caminho das Árvores - Salvador

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

• AMBEP Santo André (SP)
Tel: (11) 4990-7697/4992-5767
santoandre@ambep.org.br
Rua Monte Casseros, 270 
conjunto 131/ Centro – Santo André

• AMBEP Santos (SP)
Tel: (13) 3233-4915
santos@ambep.org.br
Av. Ana Costa, 259
conjunto 53/Encruzilhada - Santos

• AMBEP São José dos Campos (SP)
Tel: (12) 3941-1778/3921-1815
sjcampos@ambep.org.br
Av. Dr. João Guilhermino, 474 
salas 41 e 42/Centro
São José dos Campos

• AMBEP São Paulo (SP)
Tel: (11) 3150-3636
saopaulo@ambep.org.br
Rua Barão de Itapetininga, 151
salas 123,124,133 e 134
Centro - São Paulo

• AMBEP São Sebastião (SP)
Tel: (12) 3892-4054 
ssebastiao@ambep.org.br
Rua Duque de Caxias, 188, 2º piso
salas 23 e 24/Centro -  São Paulo

AMBEP Vitória (ES)
Tel: (27) 3225-8494/3207-9592
vitoria@ambep.org.br
Av. Nossa senhora da Penha, 699 
sala 213, torre B
Santa Lúcia - Vitória

POSTOS 

AMBEP Cabedelo (PB) 
Tel: (83) 3228-3674 
joaopessoa@ambep.org.br 
Rua Arthur Santos Viana, 119 
Térreo/Ponta de Matos
Cabedelo

AMBEP Fortaleza (CE) 
Tel: (85) 3226-8683
fortaleza@ambep.org.br 
Rua Pedro Borges, 20
sala 2.003/Centro - Fortaleza

• AMBEP Itajaí (SC) 
Tel: (47) 3249-1461 
itajai@ambep.org.br 
Rua Dr. Pedro Ferreira, 155 - sala 902
Centro - Itajaí

POSTOS

• AMBEP Mossoró (RN) 
Tel: (84) 3321-3271
mossoro@ambep.org.br 
Rua Bezerra Mendes, 75,
salas 1, 3 e 5 - Centro - Mossoró

• AMBEP Petrópolis (RJ) 
Tel: (24) 2231-6226 
petropolis@ambep.org.br 
Rua do Imperador, 264 
sala 906/Centro – Petrópolis

• AMBEP São Mateus do Sul (PR) 
Tel: (42) 3532-5415 
smsul@ambep.org.br
Rua D. Pedro II, 587 -  sala 25
Centro - São Mateus do Sul

ESCRITÓRIOS

• AMBEP Angra dos Reis (RJ) 
Tel: (24) 3365-7120 
angradosreis@ambep.org.br 
Rua Coronel Carvalho, 539 – sala 409
Centro - Angra dos Reis

• AMBEP Brasília (DF) 
Tel: (61) 3321-5708 
brasilia@ambep.org.br 
Q.D 01, Bloco E, nº 30 - sala 109
Setor Comercial Sul - Brasília

• AMBEP São Luís (MA)
Tel: (98) 3232-1027 
saoluis@ambep.org.br
Av. Jerônimo de Albuquerque, 25
sala 317, Torre B - Hyde Park
Cohafuma - São Luís

• AMBEP São Mateus (ES)
Tels: (27) 3763-3538 3763-3412 
saomateus@ambep.org.br
Rua Manoel de Andrade, 115
Térreo/ Centro - São Mateus

NÚCLEO

AMBEP Juiz de Fora (MG) 
Ligado à Representação
de Belo Horizonte 
Tel: (32) 3292-5682

SEGUROS
AMBEP TurSeguros 
Tel. RJ: (21) 2113-1000
Demais regiões: 4020-1880
contato@ambep.com.br 
Rua do Rosário, 103 - 13º andar 
- sala 1301 - Centro - Rio de 
Janeiro - CEP: 20041-004



O CUIDADO QUE A NOSSA VIDA MERECE.
PÓS-VIDA.

Nos momentos mais difíceis, o programa
de assistência funerária Pós-Vida oferece todo 
o apoio que você e a sua família merecem. 
Confira as vantagens especiais para  associados 
da AMBEP.

Se você já é sócio-titular, fique atento: o prazo 
para renovação e inclusão de beneficiários foi 
prorrogado até  25 de outubro de 2020.

Central de Atendimento:
(21) 2113 1000 (RJ) e 4020-1880

(demais regiões)
www.ambep.com.br


