
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 18º VARA

CÍVEL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ.

PROCESSO Nº 0099211-70.2001.8.19.0001

SINDIPETRO LP – SINDICATO

DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA e OUTRO,

por seus procuradores, no processo em epígrafe que promovem

face à PETROBRÁS S/A E FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE

SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, com supedâneo nos

elementos fáticos e jurídicos nos autos demonstrado, vem

apresentar memoriais, nos termos que passo a expor:

A Fundação Petrobrás de Seguridade

Social – Petros foi instituída pela Petrobrás S/A, em 31 de

março de 1970, com o objetivo de gerenciar seu sistema

previdenciário suplementar, proporcionando aos seus

empregados, dentre outros, a suplementação dos benefícios

previdenciários.







Com a sua instituição, foi criado

um regulamento básico, formado por regras que as partes se

obrigaram com o oferecimento do plano pela patrocinadora,

que guarda na norma imposição legal, e pelo empregado, com

a sua inscrição que tornou o mesmo mantenedor-beneficiário.

Ocorre que com a inscrição ao

plano de previdência Petros BD, os mantenedores

beneficiários tornaram-se conhecedores de todas as regras

existentes no que concerne às suas obrigações e direitos,

direitos estes que, inclusive, foram determinantes para

adesão, com a suplementação de benefício previdenciário,

através do pagamento do excesso existente entre a média

salarial que possuíam na condição de trabalhadores ativos,

deduzidos os valores pagos pelo Instituto Nacional de

Seguro Social.

O art. 41 do Regulamento do PPSP

prevê o tratamento isonômico no que concerne aos reajustes

da suplementação paga pela Petros e os reajustes pagos aos

funcionários ativos das patrocinadoras.

Referido artigo, ratificado pelos

itens n° 4.2 e 4.2.1, da Resolução n° 32 B, a qual

disciplina os critérios e procedimentos adotados para

cálculos e reajuste das suplementações previstas por tal

regulamento, assegura equiparação remuneratória

entre o pessoal da ativa e inativos, ou seja,

mesmo após a rescisão do contrato de trabalho, os aumentos

salariais da categoria obtidos pelos empregados das





patrocinadoras também se estendem aos inativos, não

existindo desvinculação do trabalhador com a política

salarial patronal após rescisão contratual e futura

aposentação.

A Petros nada mais é do que a

instituição de previdência privada criada e patrocinada

inicialmente pela Petrobrás. Posteriormente surgiram vários

planos, fazendo parte do PPSP (Plano Petros do Sistema

Petrobrás) as patrocinadoras Petrobrás S/A e Petrobrás

Distribuidora.

Portanto, os aposentados e

pensionistas das patrocinadoras permanecem com vínculo

jurídico com estas, mesmo após a rescisão, consoante

isonomia de vencimentos com os empregados da ativa,

conforme disposto no art. 41 do Plano de Benefícios da

Petros, com a seguinte redação:

“Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxilio-doença, de

pensão e de auxilio-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas em

que forem feitos os reajustamentos salariais  da Patrocinadora,

aplicando-se às suplementações o seguinte Fator de Correção (FC):”

FC= Max      1, 0,9 x SP s Kp – INSS) x Ka

SUP

Ocorre que referida isonomia

salarial em decorrência da política salarial adotada pelas

patrocinadoras, acabou por gerar desequilíbrio financeiro

no PPSP (PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS), cujos órgãos

reguladores já previam, obrigando que, juntamente com o

art. 41, fosse introduzido no Regulamento do PPSP, cláusula





garantidora, atribuindo a responsabilidade quanto ao

pagamento de eventual déficit oriundo da política salarial

para as patrocinadoras.

A presente ação tem por objeto

assegurar recursos para o PPSP que deixaram de ser

aportados ao Plano pelas patrocinadoras, PPSP que assegura

a suplementação de benefícios previdenciários para

aproximadamente 55 mil assistidos (aposentados e

pensionistas) e possui mais 20 mil trabalhadores ativos

para os quais possui obrigações contratuais.

ART. 48, IX, DO REGULAMENTO PETROS.

O Regulamento do Plano Petros do

Sistema Petrobrás possui expressa previsão em seu Art. 48,

IX (anteriormente referido dispositivo encontrava-se no

inciso X), prevendo que, na ocorrência de insuficiência de

recursos, as patrocinadoras do plano deverão realizar

aportes de recursos, sanando referido déficit.

A origem da alteração no

Regulamento Petros que erigiu na responsabilidade prevista

no art. 48, IX, se deu para assegurar o equilíbrio do

Plano, considerando a introdução da isonomia salarial com o

pessoal da ativa inserida no Regulamento do PPSP no ano de

1984 através do art. 41.

Desta forma, para as

patrocinadoras introduzirem o dispositivo que assegurava

tratamento isonômico com os trabalhadores ativos, no que





concerne aos reajustes dos benefícios, a Secretaria de

Previdência Complementar do Ministério da Previdência

exigiu uma cláusula garantidora, cabendo a Petros, com

anuência das patrocinadoras, providenciar a alteração no

regulamento, assegurando a solvência do plano no caso de

surgimento de um possível desequilíbrio, decorrente da

política salarial das empresas patrocinadoras.

Em data de 22 de agosto de 1984,

foi lavrado ofício sob a rubrica “PP 503/84”, considerando
proposta de alteração do Regulamento decorrente da

introdução do art. 41, que assegurava reajuste igualitário

entre trabalhadores ativos e inativos, o qual não vinha

acompanhado de estudo atuarial, foi exigida pelo órgão

regulamentador a formulação de cláusula garantidora, dando

origem à responsabilidade exclusiva das patrocinadoras com

os pagamentos decorrentes da política salarial, conforme

ata abaixo colacionada.





No mais, a lei prevê, de forma

clara, que a previsão normativa expressa trata-se de

ressalva a lei, evidenciando a responsabilidade exclusiva





das patrocinadoras pelo aporte de valores decorrentes da

política salarial que confere reajustes acima da inflação.

LEI COMPLEMENTAR Nº 108, DE 29 DE MAIO DE 2001

Dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista

e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de

previdência complementar, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta

e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Art. 1o A relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,

inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas

controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de entidades

fechadas de previdência complementar, e suas respectivas entidades fechadas, a

que se referem os §§ 3o, 4o, 5o e 6o do art. 202 da Constituição Federal, será

disciplinada pelo disposto nesta Lei Complementar.

Art. 2o As regras e os princípios gerais estabelecidos na Lei Complementar que

regula o caput do art. 202 da Constituição Federal aplicam-se às entidades

reguladas por esta Lei Complementar, ressalvadas as disposições
específicas.

CAPÍTULO II

DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Seção I
Disposições Especiais

Art. 3o Observado o disposto no artigo anterior, os planos de benefícios das

entidades de que trata esta Lei Complementar atenderão às seguintes regras:

I – carência mínima de sessenta contribuições mensais a plano de benefícios e

cessação do vínculo com o patrocinador, para se tornar elegível a um benefício de

prestação que seja programada e continuada; e

II – concessão de benefício pelo regime de previdência ao qual o participante

esteja filiado por intermédio de seu patrocinador, quando se tratar de plano na

modalidade benefício definido, instituído depois da publicação desta Lei

Complementar.





Parágrafo único. Os reajustes dos benefícios em
manutenção serão efetuados de acordo com critérios
estabelecidos nos regulamentos dos planos de
benefícios, vedado o repasse de ganhos de
produtividade, abono e vantagens de qualquer
natureza para tais benefícios.

Vale atentarmos que o Regulamento,

mesmo após diversas alterações recentes, teve mantido

referido disposto (art. 48, IX), tendo sido aprovado pela

PREVIC e TCU, e, desta forma, as ações judiciais que cobram

dívidas das patrocinadoras para com o PPSP, não podem ser

ignoradas, consistindo em latente ilegalidade a

transferência de referida obrigação para os participantes.

No ano de 2001, considerando as

dívidas da patrocinadora - PETROBRÁS com o PPSP, as quais

não eram cobradas pela Petros, cuja direção é nomeada pela

devedora, motivou os 15 sindicatos representantes da

categoria petroleira no Brasil, dentre eles, os autores, a

ingressarem com ação de cobrança, com o objetivo de verem

vertidos para o plano BILHÕES de reais que não tinham sido

cobrados pela co-ré Petros.

O processo em epígrafe, foi

submetida à perícia técnica atuarial, que apurou uma

gigantesca dívida das patrocinadoras, cujos pedidos seguem

transcritos:





“Requer, ao final seja considerada procedente a
presente ação,, condenando-se a Petrobrás a aportar

à Petros a íntegra de todas as insuficiências

atuariais e financeiras detectadas e detectáveis em

perícia, inclusive (1) as dívidas relativas aos

pré-70, respeitadas as determinações legais,

inclusive art. 45 da Lei 6435/77, compensados

valores eventualmente já pagos a esse título; (2)

os valores relativos à diferença entre os valores

contabilizados a título de contribuição da geração

futura e benefícios da geração futura; (3) os

impactos atuariais e financeiros relativos às

aposentadorias incentivadas; (4) os impactos

atuariais e financeiros relativos às modificações

unilaterais na política  de pessoal da

patrocinadora, inclusive modificações em seu plano

de cargos e salários e plano de cargos

comissionados ou equivalentes; (5) os impactos

atuariais e financeiros da indevida utilização de

fator de capacidade, conforme exposto; (6) os

impactos atuariais e financeiros decorrentes da

hora-turno, conforme exposto; (7) a condenação da

Petrobrás para que aporte os valores ralativas às

insuficiências da chamada resolução 33 daquela

patrocinadora; (8) a condenação da Petrobrás a

aportar à Petros os valores ralativos às

insuficiências decorrentes do cálculo inicial e

atualização de pensões, na forma do exposto;(9) a

condenação da Petrobrás a aportar à Petros os

valores relativos às diferenças decorrentes de

cálculos de aposentadoria especiais; (10) a

condenação da Petrobrás em repassar à Petros os





valores relativos ao custo de oportunidade dos

aportes não realizados em cada época, a partir do

momento em que devidos, conforme cálculo a ser

feito por perito atuarial e experts nomeados pelo

Juízo; (11) a condenação da Petros a provisionar a

íntegra dos valores relativos Às reservas

matemáticas dos participantes que se retiraram do

Plano, descontada  a parcela  já por eles recebida

a título de resgate parcial da Reserva de Poupança,

com o consequente aporte da quantia necessária por

parte da Petrobrás; (12) a condenação da Petros a

provisionar os valores relativos à integra da

Reserva de Poupança  devidamente corrigida pelo

INPC mais juros atuariais de 6% ao ano; (13) a

condenação à Pertos a provisionar os valores

relativos à diferença entre o INPC e o índice

aplicado sobre os benefícios dos últimos 6 anos; a

condenação à Petrobrás a pagar à Petros os valores

relativos a tais provisionamentos; (14) à

condenação à Petrobrás em honrar as diferenças

havidas no Plano de Benefícios relativos a adoção

de premissa incorreta de “turn-over”, na forma como
consta do relatório de realização determinada pelo

CCE; (15) a condenação à Petrobrás a integralizar

os valores relativos às aposentadorias especiais,

cujas reservas foram constituídas como se

aposentadorias normais fossem.”

Em referida demanda, após

realizada perícia técnica que apurou dívida da

patrocinadora Petrobrás para com o PPSP, de R$ 9.885





BILHÕES em data de 02/05/2006, foi lavrado acordo

judicial parcial, abrangendo alguns itens reclamados, com

alguns dos sindicatos representantes da categoria

petroleira e também com as rés da presente, totalizando o

valor R$ 4,766 BILHÕES em 31/12/2006,

acordo realizado para ser pago “ao final” de 20

anos, ISSO MESMO, AO FINAL DE 20

ANOS!!!!!.

O acordo obrigou a patrocinadora

em pagar os juros de 6% ao ano, semestralmente, da dívida

assumida no compromisso, sendo que o total seria pago ao

final de 20 anos, sendo as relativas aos “pré-70” e
“revisão dos critérios das pensões”, de compromisso
atuarial, e a relacionada ao “FAT FC”, de natureza

financeira.

As dívidas de natureza atuarial

deverão ser apuradas ao final, ou seja, se o plano PPSP não

tiver mais compromissos futuros com referida parcela de

participantes NADA SERÁ DEVIDO!!!!, acordo

este, cujo sindicato autor, SINDICATO

DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE

DESTILAÇÃO E REFINAÇÃO DE PETROÓLEO DE

SANTOS, CUBATÃO E SÃO SEBASTIÃO

(SINDIPETRO LITORAL PAULISTA), além do

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NOS





ESTADOS DO PARÁ, AMAZONAS, MARANHÃO E AMAPÁ, não

concordaram e por isso o processo prosseguiu em relação aos

mesmos, desta forma, referidos itens do pedido devem ser

objeto de análise para os autores não transatores do

acordo.

Vale transcrevermos algumas

Cláusulas do Termo de Transação (anexo):

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS A SEREM

EFETUADOS AO PLANO PETROS DI SISTEMA PETROBRAS

2.1 A PETROBRAS e demais PATROCINADORA, naquilo que lhes

tocam e observada a correspondente proporcionalidade, e desde que

implementadas todas as condições estabelecidas no Acordo de Obrigações

Recíprocas, firmado no dia 31 de maio de 2006, com as alterações

introduzidas pelo Termo de Re-Ratificação, assinado em 29 de dezembro

de 2006, como decorrência da presente transação, efetuarão pagamento em

favor do Plano PETROS relativo aos seguintes eventos:

(i) Aporte do montante à diferença apurada na revisão do custo

atuarial dos compromissos relativos ao Convênio “Pré-70” , respeitados

os valores e premissas abaixo especificados:

a) O valor desse aporte corresponde, em 31.12.2006, a R$

1.463.861.999,75 (Um bilhão, quatrocentos e sessenta e três milhões,

oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e

setenta e cinco centavos),





b) Este valor será atualizado na data de assinatura dos instrumentos

previstos no item 2.6, conforme descrito no item 2.3. O compromisso

assim atualizado, descontados eventuais pagamentos realizados a partir

dessa data, será corrigido mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Nacional Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) e será pago ao final do período de 20 anos,

acrescido de juros de 6% a.a (seis por cento ao ano) pagos

semestralmente, conforme especificado nos documentos previstos no

item 2.6;

c) A PETROBRAS e as demais PATROCINADORAS poderão liquidar

antecipadamente, de forma parcial ou integral, observado a respectiva

proporcionalidade cabível a cada uma destas, o valor a pagar ora

parcelado, conforme procedimento descrito nos instrumentos previstos

no item 2.6;

d) Esse compromisso é de natureza atuarial, pois os valores de

pagamento podem oscilar no tempo em função do comportamento de

premissas financeiras e demográficas presentes nos respectivos cálculos

atuariais do seu objeto, exigindo acompanhamento conforme

procedimento descrito nos instrumentos previstos no item 2.6.

(ii) Aporte do montante relativo à introdução do Plano PETROS do

Fator de Reajuste Inicial e do Fator de Correção, denominados,

respectivamente, “FAT” e “FC”, respeitados os valores e premissas abaixo

especificados:





a) O valor do compromisso correspondente em 31.12.2006, a R$

2.619.827.087,26 (Dois bilhões, seiscentos e dezenove milhões,

oitocentos e vinte e sete mil, oitenta e sete reais e vinte e seis centavos).

b) O valor deste compromisso líquido será atualizado na data de

assinatura dos instrumentos previstos no item 2.6, conforme descrito no

item 2.3. O compromisso assim atualizado, descontados eventuais

pagamentos realizados a partir dessa data, será corrigido mensalmente

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e será pago ao

final do período de 20 anos, acrescido de juros 6%  a.a. (seis por cento ao

ano) pagos semestralmente, conforme especificado nos documentos

previstos no item 2.6.

c) A PETROBRAS e as demais PATROCINADORAS poderão liquidar

antecipadamente, de forma parcial ou integral, observando a respectiva

proporcionalidade cabível a cada uma destas, o valor a pagar ora

parcelado , conforme procedimento descrito nos instrumentos previstos

no item 2.6.

d) Esse compromisso é de natureza financeira, pois corresponde ao

impacto gerado no passivo do Plano PETROS, em decorrência do

estabelecimento dos fatores de correção dos benefícios, para atender aos

compromissos assumidos pelas PATROCINADORAS conforme exigido pela

Secretaria de Previdência Complementar.





(iii) Aporte do montante relativo ao impacto da alteração do critério de

cálculo das pensões, respeitados os valores e premissas abaixo

especificadas:

a) O valor do aporte corresponde, em 31.12.2006, a R$

682.462.550,00 (Seiscentos e oitenta e dois milhões , quatrocentos e

sessenta e dois mil e quinhentos e cinquenta reais), relativo ao

compromisso com a mudança de critério no cálculo das pensões relativa

aos participantes e pensionistas que firmaram o Termo de Repactuação;

b) Este valor será atualizado na data de assinatura dos instrumentos

previstos no item 2.6, conforme descrito no item 2.3. O compromisso

assim atualizado, descontados eventuais pagamentos realizados a partir

desta data, será corrigido mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo  (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE),  e será pago ao final do período de 20 anos,

acrescido de juros de 6% a.a (seis por cento ao anos) pagos

semestralmente, conforme especificado nos documentos previstos no

item 2.6

c) A PETROBRAS e as demais PATROCINADORAS poderão liquidar

antecipadamente, de forma parcial ou integral, observando a respectiva

proporcionalidade cabível a cada uma destas, o valor a pagar ora

parcelado , conforme procedimento descrito nos instrumentos previstos

no item 2.6,

d) Esse compromisso é de natureza atuarial, pois os valores de

pagamento podem oscilar no tempo em função do comportamento de

premissas financeiras e demográficas presentes nos respectivos cálculos





atuariais do seu objeto, exigindo acompanhamento conforme

procedimento descrito nos instrumentos previstos no item 2.6.

2.3 Os valores previstos na alínea ‘a’ do item (i), alínea ‘a’ do item (ii) e

alínea ‘a’ do item (iii),  do item 2.1 supra, serão reajustadas pró rata die

pela variação do IPCA – Índice Nacional dos Preços ao Consumidor

Amplo, divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatísticas, e acrescidos de juros de 6% a.a. (seis por cento ao ano),

apurados entre  o dia 31.12.2006 e a data de assinatura dos instrumentos de

compromisso financeiro específicos, definidos no item 2.6 deste

instrumento.

2.4 As PARTES acordam que as PATROCINADORAS oferecerão, como

forma de garantia, caução de títulos públicos federais contabilizados em

seus respectivos patrimônios, ou outro tipo de garantia de comum acordo

pelas PARTES, em valor equivalente aos montantes dos compromissos

aqui assumidos, devidamente corrigidos conforme especificado na Cláusula

2.1, e com vigência adequada à duração.

2.6 Os valores a serem aportados ao Plano PETROS e condições de

pagamento, referidos na cláusula 2.1 do presente, serão reconhecidos em

instrumentos de compromisso financeiro específicos a serem celebrados

entre a PETROBRAS e as demais PATROCINADORAS do Plano

PETROS e a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, naquilo

que lhe tocam e observada a correspondente proporcionalidade.

Parte dos pedidos foram objeto de

transação, foram garantidos por títulos públicos e estão

contabilizados no patrimônio do PPSP, não obstante, a





dívida relacionada a parcela de

participantes representada pelos sindicatos

não transatoras, como os autores, e os demais

itens em relação a todos os sindicatos devem ser analisados

em sentença.

A própria Petros ajuizou ação em

tramite na justiça estadual de São Paulo, processo nº

1090651.96.2016.8.26.0100 cobrando a empresa Vale

Fertilizantes S.A, com base no art. 48 VIII, do Regulamento

(ALTERADO), que vale extrair o texto abaixo, evidenciando o

tão quanto é omissa quando as dívidas são de sua principal

patrocinadora que nomeia os diretores do fundo de pensão,

bem como, a evidencia a obrigação legal instituída no art.

48 X.

“12. ......, foi incluído no Regulamento do
Plano Petros dispositivo que assegurava que

as patrocinadoras, no caso de serem

insuficientes os recursos do plano,

assumiriam a responsabilidade de encargos

adicionais, na proporção de suas

contribuições, para cobertura de quaisquer

ônus decorrentes das alterações introduzidas

em 23 de agosto de 1984 pelo Conselho de

Administração da Petrobrás, nos arts.31, 41

e 42 do Regulamento. Esse dispositivo está





assegurado no Regulamento aprovado em 1994

que vigorava no Programa Nacional de

Desestatização – PND (doc. Nº 4)”

Feita breve exposição sobre as

dívidas das patrocinadoras com o PPSP-1, vale fazer breve

comentário individualizado dos pedidos.

(1) as dívidas relativas aos pré-70, respeitadas as

determinações legais, inclusive art. 45 da Lei 6435/77,

compensados valores eventualmente já pagos a esse título;

Consistem em pré-70, aqueles

trabalhadores que antes do advento do surgimento do PPSP-1,

eram funcionários das patrocinadoras, para com os quais,

havia compromisso no manual de pessoal de arcar com a

“complementação de aposentadoria” de responsabilidade

direta do empregador.

Antes da criação da Petros, a

empregadora tinha compromisso de complementar a

aposentadoria de seus funcionários, com o advento da

criação da Petros, referida responsabilidade foi

transferida para o PPSP-1, inclusive foram muitos os

trabalhadores que passaram a receber suplementação de

benefícios sem nunca sequer ter contribuído para o plano.

Pois bem, quando do ingresso dos Pré-70

no PPSP-1, a Petrobrás assumiu o compromisso de aportar os

valores relacionados ao “serviço passado”, que corresponde





as contribuições que não haviam sido recolhidas para o

plano, no entanto, esse compromisso inicialmente foi de

pagar em 40 anos e depois deu ensejo a algumas alterações,

no entanto, esses recursos se mostraram insuficientes

conforme apurado em regular perícia técnica, estando o

grupo denominado de pré-70 consumindo o patrimônio dos

demais participantes.

(2) os valores relativos à diferença entre os valores

contabilizados a título de contribuição da geração futura e

benefícios da geração futura;

A chamada contribuição de geração

futura, trata-se da estimativa de recursos que vão advir

dos futuros empregados das patrocinadoras, no entanto,

embora na projeção a empregadora na ocasião estivesse

lançando projeção de 110 mil funcionários para o ano de

2004, de fato, o número de funcionários estava em declínio,

desta forma referida projeção era sabidamente uma forma de

mascarar um problema futuro do plano com seus compromissos

contratados, quais sejam, pagamento dos benefícios.

Referida situação estava marcada pela

má-fé, pelo dolo, tanto que a Petros impediu o ingresso de

novos participantes ao PPSP-1, requereu autorização para

tanto junto a PREVIC, obtendo referido aval somente em

2006.

Pois bem, evidenciada a má-fé que

ocasiona prejuízo para mais de 70 mil participantes, deve a

patrocinadora ora ré, arcar com os prejuízos à título de

perdas e danos.





(3) os impactos atuariais e financeiros relativos às

aposentadorias incentivadas;

As patrocinadoras na condição de

empregadoras dos participantes do PPSP-1, são responsáveis

por suas políticas de recursos humanos que acabam por

impactar o plano.

Existem estudos que indicam a média de

idade que os participantes passam a exigir a implementação

dos benefícios, referida idade média e tempo de vinculação

ao plano são premissas básicas para o estudo atuarial que

assegura o equilíbrio do Plano, as quais sendo alteradas,

ensejam na necessária adoção de medidas para correção dos

recursos necessários.

Ocorre, que quando as patrocinadoras

instituem plano de demissão voluntária pagando prêmios para

o desligamento, acabam ensejando numa saída precoce dos

trabalhadores, que passam a exigir seus benefícios antes do

tempo previsto, ocasionando o aumento de compromissos do

PPSP-1 e consequentemente um desequilíbrio no patrimônio.

Vale observarmos, que o funcionário

das patrocinadoras, para obtenção da suplementação do

benefício, necessariamente deve pedir seu desligamento,

deixando a patrocinadora de pagar multas rescisórias e

demais encargos oriundos da dispensa imotivada, no entanto,

quando oferece um Plano de Demissão Voluntária em regra





oferece vultuosos valores, motivando o desligamento de

grande massa de participantes.

A política de incentivo acarreta

encargos que devem ser suportados pelas patrocinadoras,

conforme esboçado na peça vestibular.

(4) os impactos atuariais e financeiros relativos às

modificações unilaterais na política de pessoal da

patrocinadora, inclusive modificações em seu plano de

cargos e salários e plano de cargos comissionados ou

equivalentes;

O Regulamento Petros em seu art. 48

assegurou claramente a obrigação da patrocinadora arcar com

os encargos decorrentes de sua política salarial.

Considerando tratar-se de benefício

definido, o compromisso do plano é de assegurar o pagamento

equivalente ao trabalhador ativo, desta forma, concedendo a

patrocinadora aumento real aos seus funcionários, mesmo que

através de plano e cargos e salários, níveis salariais ou

qualquer outro, referido reajuste deve ser igualmente

assegurado ao assistido.

Ocorre, que a Petrobrás de forma

ilegal, aplica reajustes de forma transversas como dito, em

plano de cargos, tabelas de remuneração entre outras, tendo

o assistido se socorrido ao judiciário, que

sistematicamente tem acolhido referidos pedidos, tendo dado

ensejo até a orientação jurisprudencial pelo TST.





O TST - Tribunal Superior do Trabalho,

inclusive firmou entendimento que a recomposição das

reservas matemáticas são de responsabilidade exclusiva das

patrocinadoras.

Os acórdãos do TST sob os números

119600-95.2009.5.01.0050 TST-E-ED-RR SbDI -1 e 113600-4-

.2009.5.01.0063 TST-ARR ambos do ano de 2017, servem de

exemplo, os quais seguem em anexo.

PROCESSO Nº TST-ARR-113600-40.2009.5.01.0063 Firmado por

assinatura digital em 11/10/2017 pelo sistema AssineJus da

Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a

Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. A C Ó R D Ã O

(Ac. 3ª Turma) GMMGD/lnc/ed/ef A) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA

PETROBRAS. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI

13.015/2014. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. EXIGÊNCIA DE

TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE IDENTIFICA O

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO DE REVISTA. 1)

ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 2)

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS. 3) COMPLEMENTAÇÃO DE

APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. 4) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 5)

DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 6) PARCELA PL-DL

1971. ÓBICE PROCESSUAL. Nos termos do art. 896, §1º-A, I, da

CLT, incluído pela Lei nº 13.015/14, a transcrição dos

fundamentos em que se identifica o prequestionamento da matéria

impugnada constitui exigência formal à admissibilidade do

recurso de revista. Havendo expressa exigência legal de

indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da

matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o

prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna





insuscetível de veiculação o recurso de revista. Agravo de

instrumento desprovido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PETROS.

RECURSO DE REVISTA. FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA.

Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista

preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se provimento ao

agravo de instrumento, para melhor análise da alegação de

violação ao art. 202 da Constituição Federal, suscitada no

recurso de revista. Agravo de instrumento provido.

(...)

Dessa forma, dou provimento ao recurso ordinário para determinar

a Integração da parcela PL/DL 1971 na base de cálculo da

complementação de aposentadoria do reclamante, condenando ao

pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, em

parcelas vencidas e vincendas, observado o quinquênio do

ajuizamento da ação. Deverá o recorrente arcar com a sua cota

parte e a Petrobrás repassar à Petros a contribuição patronal

relativa às importâncias incorporadas, observando-se as normas

estatutárias do fundo de previdência privada, sem
prejuízo da Petrobrás verter ao
fundo as contribuições de suas
responsabilidade, responderá,
ainda, pelo correspondente
pagamento da recomposição da
reserva matemática necessária a
manter o equilíbrio financeiro
atuarial do fundo de pensão. (grifei) Este

documento pode ser acessado no endereço eletrônico

http://www.tst.jus.br/validador sob código 10018B6F762557C7E4.

(...)

4) FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. Quanto ao tema, o

Tribunal Regional se manifestou da seguinte maneira em seu

acordão: Deverá o recorrente arcar com a sua cota parte e a





Petrobrás repassar à Petros a contribuição patronal relativa às

importâncias incorporadas, observando-se as normas estatutárias

do fundo de previdência privada, sem prejuízo da Petrobrás

verter ao fundo as contribuições de suas responsabilidade,

responderá, ainda, pelo correspondente pagamento da recomposição

da reserva matemática necessária a manter o equilíbrio

financeiro atuarial do fundo de pensão. (grifos nossos).

(...)

ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal

Superior do Trabalho, por unanimidade: I - negar provimento ao

agravo de instrumento interposto pela Reclamada PETROBRAS; II –
dar provimento ao agravo de instrumento da Reclamada PETROS,

para determinar o processamento do seu recurso de revista; III –
conhecer do recurso de revista da PETROS apenas por violação do

art. 202 da Constituição Federal, e, no mérito, dar-lhe parcial

provimento para determinar o recolhimento das cotas-partes

devidas pelo Reclamante e pela primeira Reclamada (PETROBRAS)

para o custeio das diferenças concedidas. Quanto aos valores

referentes à participação, o Reclamante deve pagar apenas o

valor histórico de suas contribuições, não incidindo juros de

mora, sendo que a diferença atuarial
(reserva matemática) será suportada pela
PETROBRAS, nos termos do Regulamento do
Plano de Benefícios, com os consectários
de juros e correção monetária. Brasília, 11 de

outubro de 2017. Firmado por assinatura digital (MP 2.200-

2/2001) MAURICIO GODINHO DELGADO Ministro Relator

PROCESSO Nº TST-E-ED-RR-119600-95.2009.5.01.0050

Firmado por assinatura digital em 04/08/2017 pelo

sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP





2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de

Chaves Públicas Brasileira. A C Ó R D Ã O SbDI-1

JOD/gt/af EMBARGOS. LEI Nº 13.015/2014. RECURSO DE

REVISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS.

ACORDOS COLETIVOS. REAJUSTES GERAIS. PARIDADE. FONTE

DE CUSTEIO.

(...)

2. MÉRITO DOS EMBARGOS Discute-se a quem incumbe a

responsabilidade pelo custeio da condenação imposta a

título de diferenças de complementação de

aposentadoria. Como cediço, o regime de previdência

privada ostenta caráter facultativo e funda-se na

necessidade de constituição de reservas que garantam

o benefício contratado, especialmente em relação à

cobertura previdenciária de longo e médio prazo, nos

termos do art. 202, caput, da Constituição Federal.

Importa dizer: supõe a imprescindibilidade de

observância do equilíbrio atuarial dos planos de

complementação de aposentadoria. A formação de

reservas para o custeio do plano de benefícios

condiciona-se, assim, à gestão, pela entidade de

previdência complementar, de um fundo formado pelas

contribuições da patrocinadora, dos participantes e

dos assistidos. Nesse ponto, há que se diferenciar

reserva matemática de fonte de custeio. Este

documento pode ser acessado no endereço eletrônico

http://www.tst.jus.br/validador sob código

10017BCADB39CA05A5. Poder Judiciário Justiça do

Trabalho Tribunal Superior do Trabalho fls.8 PROCESSO

Nº TST-E-ED-RR-119600-95.2009.5.01.0050 Firmado por

assinatura digital em 04/08/2017 pelo sistema

AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-





2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves

Públicas Brasileira. Por reserva matemática “deve-se
entender a diferença entre o valor atual dos

benefícios futuros e o valor atual das contribuições

futuras” (PORTOCARRERO, Hélio; A previdência privada
no Brasil, Brasília: Conjuntura Social, v. 5, n. 10,

out., 1994, pp. 11/32). A aferição da reserva

matemática condiciona-se à realização de cálculos

atuariais, levando-se em conta diversos fatores,

dentre os quais: expectativa de vida, tábuas de

mortalidade e de invalidez, taxas de crescimento

salarial, rotatividade de pessoal e, ainda, a

aplicação de juros e índices de correção do

patrimônio do fundo e dos benefícios. A fonte de

custeio, por sua vez, apresenta feição bem mais

restrita, consoante se infere do art. 6º da Lei

Complementar nº 108/2001: “o custeio dos planos de
benefício será responsabilidade do patrocinador e dos

participantes, inclusive assistidos.” Releva

destacar, acerca da diferença entre reserva

matemática e fonte de custeio, que esta Corte

consolidou tratamento flagrantemente distinto acerca

da responsabilidade pelo equilíbrio atuarial levando

em conta a distinção em apreço. Senão, vejamos. A
jurisprudência da Eg. Subseção I
Especializada em Dissídios
Individuais do TST firmou-se no
sentido de que a recomposição da
reserva matemática é de
responsabilidade exclusiva da
patrocinadora do plano de
benefícios, no caso a PETROBRAS





(nesse sentido, tomem-se os seguintes precedentes: E-

ED-RR-679-66.2010.5.04.0372, Este documento pode ser

acessado no endereço eletrônico

http://www.tst.jus.br/validador sob código

10017BCADB39CA05A5. Poder Judiciário Justiça do

Trabalho Tribunal Superior do Trabalho fls.9 PROCESSO

Nº TST-E-ED-RR-119600-95.2009.5.01.0050 Firmado por

assinatura digital em 04/08/2017 pelo sistema

AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-

2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves

Públicas Brasileira. SbDI-1, DEJT de 12/8/2016; Ag-E-

ED-ARR-1120-43.2011.5.10. 0017, SbDI-1, DEJT de

11/3/2016 e E-ED-ED-RR-1038-47.2011.5.04.0221, SbDI-

1, DEJT 12/2/2016). Por outro lado, no que concerne à

fonte de custeio, a Eg. Subseção I Especializada em

Dissídios Individuais do TST consolidou o

entendimento no sentido de que a condenação ao

reconhecimento de diferenças de complementação de

aposentadoria, decorrentes da extensão de reajustes

salariais aos inativos, impõe o recolhimento, a

título de fonte de custeio, das cotas-partes do

reclamante e da empresa patrocinadora. A respeito do

tema, anoto que a Eg. SbDI-1 do TST, no julgamento do

processo nº TST-E-ED-RR-104400-82. 2008.5.05.0014, em

1º/12/2016, firmou o entendimento de que a condenação

em diferenças de complementação de aposentadoria

resultantes da extensão de reajustes salariais aos

inativos impõe o recolhimento, a título de fonte de

custeio, das cotas-partes do reclamante e da empresa

patrocinadora. Menciono, exemplificativamente, o

seguinte julgado recente proferido no âmbito da Eg.

SbDI-1 a respeito do tema: “RECURSO DE EMBARGOS.





REGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. [...] DIFERENÇAS DE

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RMNR. CUSTEIO.

DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. 1. A eg. Segunda Turma

concluiu ser indevida a dedução das contribuições

para a Petros, sob o fundamento de que as diferenças

deferidas nos autos, decorrentes da extensão dos

reajustes incidentes sobre a RMNR, se originaram de

"mero reajuste da complementação de Este documento

pode ser acessado no endereço eletrônico

http://www.tst.jus.br/validador sob código

10017BCADB39CA05A5. Poder Judiciário Justiça do

Trabalho Tribunal Superior do Trabalho fls.10

PROCESSO Nº TST-E-ED-RR-119600-95.2009.5.01.0050

Firmado por assinatura digital em 04/08/2017 pelo

sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP

2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de

Chaves Públicas Brasileira. aposentadoria, e não de

integração de parcela que deixou de compor a base de

cálculo do aludido benefício". 2. Entretanto,

conforme entendimento firmado por esta Subseção

(processo nº TST-E-ED-RR-104400-82.2008.5.05.0014,

sessão de 01 de dezembro de 2016, Rel. Min. Alexandre

Agra Belmonte), à luz dos arts. 202 da Constituição

Federal e 6º da Lei Complementar nº 108/2001, o

reconhecimento de diferenças de complementação de

aposentadoria, decorrentes do reajuste salarial

concedido por força do PCAC/2007, implica acréscimo

no valor do benefício e, logo, no salário-de-

participação dos mantenedores-beneficiários, trazendo

como consequência o necessário recolhimento, a título

de fonte de custeio, das cotas-partes tanto do

reclamante (observado o valor histórico da





contribuição) quanto da empresa patrocinadora

(inclusive quanto à diferença "atuarial", com juros e

correção monetária, ante os termos da Súmula 187 do

TST), em conformidade com o Regulamento do Plano de

Benefícios da Petros, a fim de preservar o equilíbrio

atuarial e financeiro da entidade de previdência

privada e assegurar o pagamento atual e futuro de

aposentadoria e pensão aos seus segurados. Recurso de

embargos conhecido e provido.” (E-RR-1156-
52.2012.5.01.0033, Relator Ministro Walmir Oliveira

da Costa, Subseção I Especializada em Dissídios

Individuais, DEJT de 10/2/2017) De sorte que,

reconhecidas em juízo diferenças de complementação de

aposentadoria, impõe-se autorizar os descontos

previstos no plano de benefícios da PETROS

concernentes à cota-parte do Reclamante e da

Reclamada PETROBRAS, patrocinadora, no custeio da

condenação ora imposta. Desse modo, o acórdão

turmário, ao não autorizar as deduções das cotas-

partes do Reclamante e da empresa patrocinadora das

diferenças reconhecidas em juízo, Este documento pode

ser acessado no endereço eletrônico

http://www.tst.jus.br/validador sob código

10017BCADB39CA05A5. Poder Judiciário Justiça do

Trabalho Tribunal Superior do Trabalho fls.11

PROCESSO Nº TST-E-ED-RR-119600-95.2009.5.01.0050

Firmado por assinatura digital em 04/08/2017 pelo

sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP

2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de

Chaves Públicas Brasileira. afrontou o disposto no

art. 202, caput, da Constituição Federal. Ante o

exposto, dou provimento aos embargos para determinar





os descontos previstos no plano de benefícios das

cotas-partes do Reclamante (observado o valor

histórico da contribuição) e da PETROBRAS. ISTO POSTO

ACORDAM os Ministros da Subseção I Especializada em

Dissídios Individuais do Tribunal Superior do

Trabalho, por unanimidade, conhecer dos embargos, por

divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhes

provimento para determinar os descontos previstos no

plano de benefícios das cotas-partes do Reclamante

(observado o valor histórico da contribuição) e da

PETROBRAS. Brasília, 03 de agosto de 2017. Firmado

por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) JOÃO ORESTE

DALAZEN Ministro Relator

Referido pedido inclusive ensejou

na composição pelos demais sindicatos autores, no importe

em data de 31.12.2006, no importe de R$ 2.619.827.087,26 (Dois

bilhões, seiscentos e dezenove milhões, oitocentos e vinte e sete mil,

oitenta e sete reais e vinte e seis centavos.

Não nos parece crível que alguém

assuma um compromisso que hj importaria em mais de 3

bilhões de reais sem que de fato fosse devedor,

evidenciando que o pedido deve ser julgado procedente para

os não transatores, ora peticionários.

(5) os impactos atuariais e financeiros da indevida

utilização de fator de capacidade, conforme exposto;

O fator de capacidade de

benefício, é a previsão de desvalorização do valor real das

reservas matemáticas em decorrência da inflação, a co-ré





Petros por vários anos estava utilizando tabela que não

retratava o período inflacionário real, como bem

exemplificado na peça vestibular.

Para o ano de 1995, por exemplo, a

projeção de inflação pelo plano foi de 22% quando de fator

se deu em patamares de 5,41% , desta forma, camuflava a

real situação das reservas matemáticas do plano.

No item 9 de fls. 36 dos autos,

restou ainda exemplificado que projetando-se uma inflação

superior aquela de fato, a reserva constituída para

pagamento do benefício deveria ser expressivamente maior do

que aquela prevista com os critérios equivocados,

consequentemente deixou o plano de constituir reservas que

se aproximavam de 600 milhões segundo concluiu o ilustre

professor Clóvis Luis Marcolin na ocasião, devendo as

patrocinadoras arcarem com referidos valores.

(6) os impactos atuariais e financeiros decorrentes da

hora-turno, conforme exposto;

Como na maioria dos pedidos, a má

política salarial da Petrobrás ora ré, acabava por impactar

do plano de benefícios, devendo a mesma ser

responsabilizada por expressa previsão normativa.

Pois bem, em decorrência da

constituição de 1988, centenas de trabalhadores tiveram seu

regime de turno alterados, pois a constituição cidadã e

fazia com que fosse necessário a criação de um novo turno,





no entanto, em decorrência da morosidade da Petrobrás em se

adequar a CF de 1988, os trabalhadores que estavam no

regime antigo tiveram reconhecido o trabalho

extraordinário, sendo remunerados posteriormente.

Ocorre, que o reconhecimento de

referidas horas extraordinárias acabaram por gerar efeitos

em 1265 benefícios, cuja Petros se viu obrigada a revisar

para patamares maiores, projetando no período básico de

cálculo a remuneração majorada pela horas extras

reconhecidas pela patrocinadora.

O art. 48 do Regulamento, o qual foi

elucidado no início da presente peça, obriga as

patrocinadoras a arcarem com referido compromisso futuro

majorado pelas revisões, decorrentes da majoração dos

benefícios.

(7) a condenação da Petrobrás para que aporte os valores

relativas às insuficiências da chamada resolução 33 daquela

patrocinadora;

A Petrobrás demitiu diversos

funcionários no ano de 1983, após aproximados 2 anos

readmitiu diversos desses funcionários através de uma

resolução sob o nº 33.

Referidos funcionários com o

reingresso para os quadros de funcionários e posterior

aposentadoria, ocasionaram desequilíbrio ao plano, mais uma

vez ocasionando prejuízos ao plano em decorrência da

política salarial, valendo repetir que os estudos atuariais





levam em consideração aos fatos previsíveis e referida

política de recursos humanos imprevisível, quando acarreta

aumento de compromissos ao plano devem ser arcados

exclusivamente pela patrocinadora.

(8) a condenação da Petrobrás a aportar à Petros os valores

ralativos às insuficiências decorrentes do cálculo inicial

e atualização de pensões, na forma do exposto;

A Petros num primeiro momento calculava

o benefício das pensionistas, considerando o valor do

benefício pago pela Petros ao aposentado ou aquele que

faria jus se aposentado por invalidez estivesse em

percentuais que variavam conforme o número de dependentes.

No caso de haver um dependente 60%,

dois dependentes 70% e assim consequentemente, aumentando

10% por dependente até o limite de 100%.

Pois bem, a norma do Regime Geral de

Previdência Social seguia o mesmo padrão, no entanto, com o

advento da lei 8213/91 e seguintes, o Regime Geral passou a

remunerar as pensionistas em 100%, à partir de qual data a

Patros passou a consierar o valor global, consequentemente,

incidia o percentual sobre o valor somado do INSS com a

suplementação Petros (INSS + Petros), consequentemente os

valores acrescidos ao benefício pelas alterações do RGPS

passaram a ser deduzidas pera pagamento do benefício

Petros, conforme exemplificado a seguir.





“A” )Critério do requerente para cálculo de suplementação
de pensão por morte:

100% = percentual da pensão paga pelo INSS, após a lei

9032/95.

Renda Global= valor pago pelo INSS (somado) a suplementação

da aposentadoria.

Benefício INSS= valor pago pelo INSS.

Renda Global - (subtraído) benefício do INSS =

suplementação da aposentadoria (sem aplicação do

coeficiente).

Suplementação da aposentadoria (sem coeficiente ) x

(multiplicado) 60% coeficiente petros = suplementação de

pensão devida pela PETROS.

“B”) Critério do réu para cálculo de suplementação de
pensão por morte:

100% = percentual da pensão paga pelo INSS, após a lei

9032/95.

Renda Global= valor pago pelo INSS mais suplementação da

aposentadoria.

Benefício INSS= valor pago pelo INSS..

Benefício INSS + (somado) suplementação aposentadoria

PETROS

= Renda Global

Renda Global x 60% coeficiente Petros = suplementação

pensão da forma paga pela PETROS.





Em suma, a interpretação dada ao

Regulamento pela ré, vai de encontro ao Regulamento Petros,

pois da forma que se deu, implica em pagamento de

suplementação bastante inferior a de direito das

pensionistas, o que o judiciário passou a reparar de forma

pacífica.

Para aclararmos o direito

perseguido vale nos remetermos a questão histórica que

conduziu a esta problemática.

A forma de apuração do percentual

que seria devida a pensão por morte pago pelo INSS

Instituto Nacional de Seguro Social e a título de

suplementação eram idênticos, conforme se observa no art.

41, VI do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social,

e art 31 do Regulamento do Plano e Benefícios Petros, ambos

regrando o percentual dos benefícios em 50% mais 10% por

parcela familiar, o que na prática conduzia ao cálculo

correto do benefício qualquer que fosse a equação balizada

nos artigos invocados do Regulamento Petros, no entanto,

com a alteração na legislação previdenciária, aumentando o

percentual para os novos benefícios previdenciários pagos

pelo INSS, concedidos à partir da Constituição Federal de

1988, (haja vista a retroação da lei 8213/91 decorrente da

previsão contida no art. 144 do Regulamento da Previdência

Social), passou a ré a proceder de forma contrária ao art.

31 do regulamento, aplicando seu percentual sobre o valor

global, que consiste no valor pago pelo INSS somado a

suplementação, conforme segue exemplificado.





1º)exemplo, benefício de aposentadoria convertido em pensão

por morte anteriormente a lei 8213/91.

Benefício INSS (aposentadoria) INSS = R$ 600,00

Suplementação Petros  = R$ 400,00

Renda Global = R$ 1000,00

Transformando-se em pensão por morte, levando em conta (1)

cota familiar, seria igual a 60% nos termos do Regulamento

Petros e Regime Geral de Previdência Social.

“A” critério correto

INSS   R$ 600,00 x 60% = 360,00

Petros R$ 400,00 x 60% = 240,00

Renda Global = R$ 600,00

“B” critério errado

RENDA GLOBAL X 60% = R$ 600,00

Renda Global = R$ 600,00

Obs: como podemos verificar, de uma ou outra forma não

sofreria a pensionista alteração em seu benefício

anteriormente a alteração legal ocorrida na legislação

previdenciária.

2º)exemplo, benefício de aposentadoria convertido em pensão

por morte posteriormente a lei 9032/95.

Benefício (aposentadoria) INSS = R$ 600,00

Suplementação Petros  = R$ 400,00





Renda Global = R$ 1000,00

Transformando-se em pensão por morte a aposentadoria,

levando em conta uma cota familiar, o percentual seria de

100% (cem por cento) nos termos do Regime Geral

de Previdência Social lei 9032/95.

Transformando-se em pensão por morte, levando em conta (1)

cota familiar pelo Regulamento Petros, o percentual

aplicado seria de 60% (sessenta por cento).

“A” critério correto

INSS   R$ 600,00 x 100% = 600,00

Petros R$ 400,00 x 60% = 240,00

Renda Global = R$ 840,00

“B” critério errado

RENDA GLOBAL X 60% = R$ 600,00

Valor pago pelo INSS R$ 600,00 (SUBTRAÍDO) DA RENDA GLOBAL

= R$ 00,00

SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO IGUAL A R$ 00,00

Renda Global = R$ 600,00

Em suma, a ré da forma que vem

aplicando o cálculo de benefício se apropria dos

percentuais de aumento garantidos por lei federal, 8213/91

e seguintes, para pagar valor inferior de suplementação,

trazendo para si os benefícios decorrentes das alterações





legais, e não ao segurado, como de direito, e que

didaticamente resta demonstrado.

Em suma, a metodologia mesmo após

o entendimento pacificado dos tribunais, foi mantida pela

ré, que passou a utilizar como moeda de troca a revisão dos

benefícios, com a adesão a “REPACTUAÇÃO” ocorrida no ano de
2007, tanto que o acordo quanto ao referido item de 680

milhões firmado nos autos, visava cobrir a reserva

matemática para cobrir as adesões para o processo de

repactuação ocorrido no ano de 2007.

Pois bem, milhares de pensionistas não

aderiram a repactuação e tiveram seus benefícios

assegurados pelo judiciário sem que as patrocinadoras

fizessem seus aportes necessários para recomposição das

reservas matemáticas para suportar o aumento dos

benefícios.

(9) a condenação da Petrobrás a aportar à Petros os valores

relativos às diferenças decorrentes de cálculos de

aposentadoria especiais;

O PPSP-1, desde sua origem nunca deu

tratamento no que concerne ao custeio para benefícios de

aposentadoria especial, é cediço que o objetivo da

aposentadoria especial é de retirar o trabalhador de forma

precoce do ambiente nocivo, minimizando riscos de morte e

de adquirir doenças ocupacionais, como pera auditiva,





doenças relacionadas ao contato com hidrocarbonetos, como

leocopenia, benzenismo dentre outras.

A patrocinadora Petrobrás ora ré, tem

inerente a sua atividade a exposição da grande maioria de

seus funcionários a agentes nocivos que podem ensejar na

concessão de aposentadoria especial ou até mesmo

aposentadoria comum mediante conversão de período especial,

fatos que ensejam na obtenção de benefício de forma

antecipada, o que afeta diretamente o patrimônio do Plano.

Consequentemente, referida

peculiaridade esta relacionada diretamente a política de

recursos humanos da patrocinadora que deve ser

responsabilizada pela recomposição das reservas matemáticas

necessárias para que o plano possa suportar o encargo dos

benefícios concedidos de forma precoce em decorrência da

especialidade das atividades.

(10) a condenação da Petrobrás em repassar à Petros os

valores relativos ao custo de oportunidade dos aportes não

realizados em cada época, a partir do momento em que

devidos, conforme cálculo a ser feito por perito atuarial e

experts nomeados pelo Juízo;

Para evidenciar o tão quanto referido

pedido merece prosperar, cumpre esclarecer que o custo de

oportunidade, é o retorno financeiro que o plano deixou de

obter em decorrência da indisponibilidade dos recursos ora

reclamados.





Em suma, o fundo de pensão mantém

equipe especializada em investimentos, em regra o retorno

financeiro de suas aplicações são superiores aos índices de

reposição do período inflacionário, desta forma, a ausência

desses recursos acaba por gerar prejuízo ao PPSP-1, que

poderia ter transformado referidos recursos devidos em

montante significativamente superior, valendo destacar, que

dentre as premissas atuariais encontra-se a rentabilidade

prevista para os investimentos, que deixaram de ocorrer ou

se deram em patamares inferiores em decorrência da ausência

de recursos.

(11) a condenação da Petros a provisionar a íntegra dos

valores relativos Às reservas matemáticas dos participantes

que se retiraram do Plano, descontada a parcela já por eles

recebida a título de resgate parcial da Reserva de

Poupança, com o consequente aporte da quantia necessária

por parte da Petrobrás;

A Petros não vem efetuando a devolução

na íntegra das contribuições dos participantes de forma

devidamente atualizada, ocultando o passivo do Plano,

consequentemente reduzindo os compromissos das

patrocinadoras.

Referida devolução tem ensejado no

ajuizamento de demandas judiciais, sendo necessário que a

patrocinadora proveja os recursos necessários para o

provisionamento e efetivo custo que faça frente as

obrigações inerentes ao presente objeto.





(12) a condenação da Petros a provisionar os valores

relativos à integra da Reserva de Poupança  devidamente

corrigida pelo INPC mais juros atuariais de 6% ao ano;

Conforme exposto no dispositivo

anterior, a patrocinadora deverá arcar com o valor

provisionado e/ou pago pelo Plano, observando os índices de

correção INPC e respectivo juros atuariais conforme pedido.

(13) a condenação à Petros a provisionar os valores

relativos à diferença entre o INPC e o índice aplicado

sobre os benefícios dos últimos 6 anos; a condenação à

Petrobrás a pagar à Petros os valores relativos a tais

provisionamentos;

Conforme os exatos termos da peça

vestibular.

(14) à condenação à Petrobrás em honrar as diferenças

havidas no Plano de Benefícios relativos a adoção de

premissa incorreta de “turn-over”, na forma como consta do
relatório de realização determinada pelo CCE;

A Petros superestimou a taxa de

rotatividade de pessoal, o que simula superávit, devendo as

Patrocinadoras arcarem com referidas diferenças decorrentes

das premissas incorretas.





(15) a condenação à Petrobrás a integralizar os valores

relativos às aposentadorias especiais, cujas reservas foram

constituídas como se aposentadorias normais fossem.

Em decorrência das reservas não terem

sido constituídas observando o tempo reduzido e

aposentadoria para os participantes expostos a condições

especiais, o patrimônio do PPSP-1 foi subestimado, devendo

as reservas serem recompostas pelas Patrocinadoras, nos

exatos termos do pedido.

Considerando todo o exposto, a expressa

previsão do art. 48 , X, a responsabilidade da Petrobrás na

condição de patrocinadora, gestora, supervisora e

fiscalizadora, requer sejam julgados procedentes os pedidos

da presente demanda nos exatos termos da peça vestibular.

Todas as INTIMAÇÕES e/ou NOTIFICAÇÕES sejam efetuadas em nome do advogado

JOSÉ HENRIQUE COELHO - OAB/SP 132.186

E. Deferimento.

Santos, 04 de setembro de 2018.

JOSÉ HENRIQUE COELHO

OAB/SP 132.186
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