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RELATÓRIO MENSAL JULHO/2022 

ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDORES-BENEFICIÁRIOS DA PETROS – AMBEP 

 

1.   - Ação civil pública nº 1002728-84.2018.4.01.3400 (TRF 1ª Região) 

Local de tramitação: 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Autoras: Associação de Mantenedores-Beneficiários da PETROS – AMBEP 

Réus:  

 PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social  

 Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS 

 PETROBRAS Distribuidora S.A. 

 Caixa Econômica Federal (na qualidade de instituição administradora do 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SONDAS – FIP 

SONDAS) 

 Sete Brasil Participações S.A. (que recebeu investimentos da PETROS por 

meio de aporte de recursos no FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES SONDAS) 

 Wagner Pinheiro de Oliveira 

 Luís Carlos Fernandes Afonso 

 Newton Carneiro da Cunha 

 Carlos Fernando Costa 

 Maurício França Rubem 

Objeto: Trata-se de ação civil pública na qual a AMBEP pretende o 

reconhecimento de que a cobertura dos resultados negativos observados no 

âmbito da PETROS (traduzidos em seguidos déficits, somente declarados de 

forma gradual porque a norma assim impõe) não pode ser atribuída aos 

participantes, exceto no que diga respeito a questões diretamente vinculadas a 

oscilações de mercado (queda da bolsa, retração do mercado imobiliário etc.) ou 

do perfil de custo do plano (hipóteses atuariais etc.). 

Fase atual: 

Em fase de diligências para citação do réu Luís Carlos Fernandes Afonso. A carta 

precatória do Newton Carneiro retornou com cumprimento. A carta rogatória de 

Luís Carlos Fernandes Afonso retornou de Portugal ao Ministério da Justiça, mas 

ainda não foi juntada aos autos para verificação de seu cumprimento. 

Últimos andamentos: 

17/05/2022 - Juntada de certidão (juntada da carta rogatória cumprida) 

20/05/2022 - Juntada de petição intercorrente (petição AMBEP pedindo a 

certificação das citações) 

23/05/2022 - Conclusos para despacho (autos remetidos ao juiz)           

24/05/2022 - Proferido despacho de mero expediente 
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À Secretaria para certificar a citação e apresentação de Contestação dos Réus. 

Após, retornem os autos conclusos. 

24/05/2022 - Processo devolvido à Secretaria 

25/05/2022 - Juntada de citação (informação sobre as citações e apresentação de 

contestações): 

 
07/06/2022 - Juntada de contestação (Luiz Carlos Fernandes Afonso) 

07/06/2022 - Juntada de contestação (Sete Brasil) 

 

1.2   - Agravo de instrumento nº 1005320-19.2018.4.01.0000 (TRF 1ª Região) 

Local de tramitação: Sexta Turma do TRF 1ª Região - Rel. Des. Daniel Paes 

Ribeiro 

Agravante: Associação de Mantenedores-Beneficiários da PETROS – 

AMBEP 

Agravados: PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social e outros (os 

mesmos acima listados) 

Objeto: Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que 

indeferiu a liminar pleiteada na ação civil pública nº 0042148-84.2016.4.01.3400 
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para determinar a suspensão da cobrança do plano de equacionamento de 

déficits da PETROS. 

 

Fase atual:  

Não há atualização. Encontram-se pendentes as intimações dos réus Setebrasil, 

Carlos Fernando Costa e Luís Carlos Fernandes Afonso. Como as diligências 

para citação foram/estão sendo realizadas na ação principal, assim que forem 

concluídas, informaremos os advogados constituídos para intimação desses réus 

pelo Diário de Justiça, evitando-se que as intimações tenham que ser feitas 

pessoalmente duas vezes (na ação e no recurso). Além disso, a Suspensão de 

Liminar deferida pelo STJ, ainda vigente, impede a concessão da medida 

pleiteada, motivo pelo qual entendemos não atender o melhor interesse da 

AMBEP o julgamento do recurso nesse momento. 

 

2.   - Ação civil pública nº 0023293-64.2018.8.19.0001 (TJRJ) 

Local de tramitação: 11ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro 

Interessada: Associação de Mantenedores-Beneficiários da PETROS – 

AMBEP 

Autoras: FENASPE - Federação Nacional das Associações de Aposentados, 

Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobrás e PETROS e outras  

Réus:  

 PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social  

 Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS 

 PETROBRAS Distribuidora S.A. 

Objeto: Trata-se de ação civil pública ajuizada por diversas entidades em face da 

PETROS e de outros a fim de discutir os termos do plano de equacionamento 

implementado no dia 10.03.2018. 

Fase atual: 

O processo se encontra arquivado até o julgamento do IRDR nº 0026581-

23.2018.8.19.0000. Após a apresentação de Termos Formais de Renúncia por 

alguns associados das entidades autoras em virtude do interesse na migração ao 

PP3, o juiz determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar. O 

Ministério Público se manifestou informando que não se opõe às renúncias, desde 

que comprovada a homologação do PP3, e o juiz homologou as renúncias. A 

AMBEP não protocolou os Termos Formais de Renúncia nesses autos, em virtude 

da informação disponibilizada pela PETROS de que não seria necessária a 

apresentação do termo nas ações coletivas. 

Últimos andamentos: 
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05/11/2021 – Processo suspenso/sobrestado até o julgamento do IRDR nº 

0026581-23.2018.8.19.0000. 

 

2.2   - Agravo de instrumento nº 0049981-66.2018.8.19.0000 (TJRJ) 

Local de tramitação: 13ª Câmara Cível do TJRJ - Relator: Des. Mauro Pereira 

Martins 

Agravante: Associação de Mantenedores-Beneficiários da PETROS – 

AMBEP 

Agravados:  

 PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social  

 Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS 

 PETROBRAS Distribuidora S.A 

Objeto: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AMBEP em face da 

decisão que indeferiu o pedido de assistência feito na ação civil pública nº 

0023293-64.2018.8.19.0001. 

Fase atual:  

Após a prolação do acórdão dando provimento ao recurso da AMBEP para 

determinar a inclusão da AMBEP como assistente na ação civil pública ajuizada 

pela FENASPE e outras, a PETROS e a PETROBRÁS interpuseram vários 

recursos, aos quais foi negado provimento. A FENASPE opôs embargos de 

declaração para majoração dos honorários e sucumbência (a serem pagos pela 

PETROBRÁS), que estão pendentes de julgamento. 

Últimos andamentos: 

07/06/2022 - Juntada de Petição de IMPUGNAÇÃO nº 483365/2022 (85) 

13/06/2022 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL intimado eletronicamente da(o) 

Vista Ao Embargado Para Impugnação Dos Edcl em 13/06/2022 (300104) 

17/06/2022 - Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) NANCY ANDRIGHI 

(Relator) (51) 

 

3. - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026581-

23.2018.8.19.0000 (TJRJ) 

Local de tramitação: Seção Cível Comum do TJRJ 

Interessada: Associação de Mantenedores-Beneficiários da PETROS – 

AMBEP 

Autor: Olivaldo Castelo Branco da Silva  

Réus:  

 PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social  

 Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS 

 PETROBRAS Distribuidora S.A. 
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Objeto: Trata-se de IRDR ajuizado por participante da PETROS a fim de 

uniformizar as discussões acerca das liminares pretendidas no âmbito do Estado 

do Rio de Janeiro para suspensão do plano de equacionamento implementado no 

dia 10.03.2018. 

Fase atual: 

A AMBEP pleiteou o ingresso no incidente como amicus curiae, a fim de colaborar 

com a solução da demanda. Diante do indeferimento do pedido, foi interposto 

agravo interno contra essa decisão, mas o incidente foi suspenso até o 

julgamento da Suspensão de Liminar 2507/RJ. 

Últimos andamentos: 

15/02/2022 - Processo Suspenso Relação de 1 até 50 de 210 movimentos 

avançar (suspenso até o julgamento da SLS 2507/RJ pelo STJ). 


