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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Santos/SP, 22 de fevereiro de 2019. 

Ilmo. Sr. 

Daniel Lima 

Presidente da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS 

 

 

Na condição de representante de participantes da PETROS, vimos, 
respeitosamente, notificá-lo e requerer providências da Diretoria Executiva dessa 
Fundação, nos seguintes termos. 

Provocada pela Procuradoria Geral da República, a Diretoria Executiva da 
Petros representada naquela ocasião pelo seu ex-presidente Wálter Mendes de 
Oliveira Filho, encaminhou com o Ofício PRES - s/no de 2016, em 25/11/2015 (sic), 
cópia do Termo de Confissão de Dívida, assinado, em 24 de novembro de 2016, com 
a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS, onde conforme consta em sua Cláusula 1.3., 
a PETROBRÁS reconhece e confessa a existência de dívida no valor de R$ 
168.083.446,73 (cento e sessenta e oito milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e 
quarenta e. seis reais e setenta e três centavos), correspondente às contribuições 
para o Plano Petros do Sistema Petrobrás - parte patrocinadora, sobre o 
“Complemento da RMNR” paga aos seus empregados referente ao período de julho 
de 2007 a agosto de 2011. 

Em sua Cláusula 2.1, esse valor teve sua operacionalização estabelecida na 
assinatura entre Petros e Petrobrás, de um documento de compromisso financeiro, 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da assinatura 
daquele Termo, portanto 23 de maio de 2017. 

Em 14 de junho de 2017, a Diretoria Executiva encaminhou o ofício PRES-
408/2017, ao então Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com 
Investidores, Sr. Ivan de Souza Monteiro, onde, ao considerar o encerramento do 
prazo estipulado na Cláusula 2.1 do Termo de Confissão de Dívida, reiterava seus 
esforços na conclusão daquele documento financeiro, anexando ainda o Ofício 
PR/RJ/DASP n°. 5821/2017, da lavra da Procuradora da República Dra. Daniella D. A. 
Sueira Toledo Piza, referente ao Inquérito Civil no 1.30.001.004054/2014-53, que 
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tramita junto à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro do Ministério 
Público Federal, bem como, a resposta da Petros àquele Órgão. 

Ainda nessa mesma data, foi também encaminhado o ofício PRES-
409/2017 àquela procuradora federal repassando-lhe a situação em que se 
encontrava o Termo de Confissão de Dívida. 

Sem outra justificativa técnica mais plausível, em 30 de agosto de 2017, 
portanto ultrapassados mais de 90 dias da data anteriormente aprazada, a Diretoria 
Executiva da Petros, através da carta PRES-484/2017, informava à Previc que o 
documento de compromisso financeiro ainda estava em fase de elaboração. 

Em 20 de setembro de 2017, com o Ofício DISE-497/2017 e em acordo 
com algumas novas considerações ficou definido em R$ 135.673.280,56 (cento e 
trinta e cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil duzentos e oitenta reais e 
cinquenta e seis centavos) os novos valores estipulados que serão aceitos pela 
Petros já que a Petrobrás é quem detém o domínio das informações salariais de 
seus empregados e ex empregados. 

Em 20 de dezembro de 2017, em novo Ofício, PRES-591/2017, também 
endereçado ao Diretor de Investimentos Ivan de Souza Monteiro, o então 
presidente da Petros Wálter Mendes, informa que aceita os cálculos e valores que 
servirão de base para formalização do documento financeiro, e solicita, mais uma 
vez, com a maior brevidade possível, empreender esforços na conclusão do 
documento que irá operacionalizar o cumprimento da obrigação prevista no 
referido Termo. 

Ainda em 4 de outubro de 2017, enviei mensagem eletrônica ao Sr. Wálter 
Mendes de Oliveira que só me foi respondida pela Ouvidoria da Fundação, em 
08/03/2018. Nela há a seguinte informação, abaixo colada: 

“Com relação a valores que porventura sejam devidos pelas patrocinadoras, a Petros 

esclarece que só pode cobrar das patrocinadoras as dívidas que tenham sido efetivamente 

reconhecidas, seja por meio de contrato ou por decisão judicial. Um exemplo disso foi o 

acordo firmado com a Petrobras para o pagamento de diferenças de contribuições devidas 

pela patrocinadora ao PPSP, referentes à não inclusão da Remuneração Mínima por Nível 

e Regime (RMNR) na base de cálculo da contribuição para o plano entre julho de 2007 a 

agosto de 2011.”. 

Já estamos em 2019, com o PPSP sendo equacionado e nenhuma 
informação da posição que essa Diretoria tomou em assunto de vital importância 
aos verdadeiros donos do patrimônio (palavras textuais do ex-presidente Wálter 
Mendes). 
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Lembramos que V. Sa., enquanto administrador de recursos de terceiros, 
tem o dever fiduciário de tomar todas as medidas cabíveis para defender os 
interesses dos participantes da PETROS, nos termos da Lei e do Regulamento desta 
Fundação. Isso inclui ações judiciais de cobrança dessa dívida de forma a recompor o 
seu patrimônio, sob pena de ensejar sua responsabilidade pessoal pelo pagamento 
da indenização que os participantes deixarem de receber como consequência de sua 
conduta omissiva, a qual configuraria grave violação a seus deveres de diligência e 
lealdade para com a PETROS e seus participantes. 

Solicitamos que V. Sa. adote, em até 5 (cinco) dias úteis, as medidas 
necessárias para que a PETROS encaminhe ao signatário se houve alguma solução 
para a efetiva cobrança dessa dívida confessada, caso contrário, seremos obrigamos 
a tomar as medidas judiciais cabíveis para assegurar nossa participação nessa 
cobrança e sua responsabilização por quebra de deveres fiduciários. 

 

Cordialmente, 

 
Sérgio Salgado 
Matrícula 0319531 – CPF-162.798.088-15 
Av. Siqueira Campos, 524 – Boqueirão 
Santos / SP 
CEP-11045-200 


