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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Santos/SP, 11 de março 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, ao mesmo tempo, requerer providências da Diretoria 
Executiva dessa Fundação, nos seguintes termos. 

A CPI dos Fundos de Pensão, Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar, na Câmara dos Deputados, indícios da aplicação incorreta 
dos recursos e de manipulação na gestão de fundos de previdência complementar 
de funcionários de estatais e servidores públicos, ocorridas entre 2003 e 2015, e que 
causaram prejuízos vultosos aos seus participantes, teve seu encerramento e 
emissão do Relatório Final em 14/4/2016. Seu resultado permitiu ao Ministério 
Público Federal, em conjunto com a Polícia Federal, a deflagração da Força Tarefa 
Greenfield a partir de 5 de setembro de 2016.  

O trabalho do MPF e da Polícia Federal, ainda que de forma lenta, dada a 
infinidade de ilicitudes praticadas dentro das principais EFPC´s (Previ, Petros e 
Funcef), seja por elementos internos, seja por terceiros, que agiram com o auxílio da 
omissão vergonhosa dos órgãos públicos responsáveis por sua fiscalização (Previc e 
CVM principalmente) vem obtendo resultados, encaminhando pedidos de punições, 
multas e acordos financeiros. Os cálculos dos ilícitos investigados somam 
potenciais prejuízos que podem chegar a R$ 54 bilhões de reais. 

A Funcef, outra das EFPC´s atingida criminosamente em seu patrimônio, 
optou por, além de constituir comissões internas de apuração, assinar com o 
Ministério Público Federal, validado pelo juiz federal Vallisney de Souza Oliveira da 
10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o ingresso no polo ativo das 
relações processuais decorrentes dos vários processos já instalados, ou seja o 
chamado ato de Assistente de Acusação, o que vem lhe trazendo de forma muito 
mais rápida, resultados importantes e consistentes na busca do ressarcimento 
desses prejuízos, conforme Anexo 1 - 2017 10 02 - DOU - Previc - Decisão nº 34, de 
2-10-2017 - Funcef - Auto de infração nº 2-16-01.pdf, e isso já ocorreu em outubro 
de 2017. 
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Abaixo colamos ainda o pedido do MPF com o despacho daquele juiz 
federal nos processos nº.35352-77.2016.4.01.3400, 35383-97.2016.4.01.3400, 
37325-67.2016.4.01.3400, 37357-72.2016.4.01.3400 e 37374-11.2016.4.01.3400. 
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Infelizmente, até o momento, a gestão profissional da Petros pouco fez de 
ação prática e proativa, exceção somente à constituição de CPI´s internas com o 
respectivo envio dos seus resultados ao MPF. Ou seja, o Ministério Público Federal, 
desde 2017, ano em que a Petros e a Petrobrás, implantaram um Plano de 
Equacionamento imoral a seus participantes, que nunca tiveram responsabilidade 
nesses inúmeros atos ilícitos, vem produzindo provas importantes que não estão 
ajudando a Fundação a minimizar o déficit o que obriga nossas entidades ou seus 
participantes a exercerem essa função. Isso sem contar que em 2018 já há novo 
déficit a equacionar. 

É surreal o que demonstra o Anexo 2 - 2018 08 08 - Ofício nº 5719-2018 – 
MPF-PRDF-FT GREENFIELD - encaminha RA e execução de plano de ação.pdf, 
documento onde a FT Greenfield encaminha o Relatório de atividades e de execução 
de plano de ação da Força-Tarefa Greenfield, o qual tem por objeto a prestação de 
contas pela execução anual do plano de ação da Força-Tarefa Greenfield (“FT 
Greenfield”), referente ao período de agosto de 2017 a julho de 2018 (“temporada 
1” do plano de ação vinculado ao planejamento estratégico da FT Greenfield) à 
Procuradora Geral da República RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE. 
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Nos vários processos investigados, percebe-se que a Funcef, que participa 
como Assistente de Acusação junto à FT Greenfield, foi mais beneficiada que a 
Petros, sinal claro que somente enviar documentos e resultados próprios de suas 
Comissões internas de pouco ajuda. Assim, não é coincidência que os resultados 
obtidos pela Petros nesses processos já investigados pela FT Greenfield, longe de ser 
consequência do envio das suas investigações internas, o foram pela influência da 
atuação pró ativa dos gestores da Funcef. 

Como complemento a esta Notificação, podemos afirmar que os trabalhos 
referentes aos prejuízos que a Petros sofreu com Itaúsa e Lupatech e que estão com 
Inquérito criminal aberto na FT Greenfield, estão praticamente paralisados desde o 
final de 2017 quando mantivemos a primeira de duas audiências com os 
procuradores PAULO GOMES FERREIRA FILHO e SARA MOREIRA DE SOUZA LEITE, 
no MPF do Rio de Janeiro (a segunda aconteceu no MPF do Distrito Federal por 
sugestão do procurador ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES) e deles obtivemos 
as informações da abertura desses inquéritos, o que nos deixou aliviados naquele 
momento. Vê-se, porém, que falta a colaboração dos nossos gestores, que se 
preocuparam em fazer comissões de apuração e abriram processos judiciais 
somente contra ex-diretores, conselheiros e ex conselheiros com pedidos de 
ressarcimento que alcançam R$ 583,5 milhões, valor esse que jamais será alcançado 
em face do poder financeiro dos acusados. 

Perguntamos nós, e o que foi feito além disso? 

E as manipulações visíveis e constrangedoras ocorridas com vendas e 
compras das ações Itaúsa na CVM? 

A Petros cobrou a informação dos negócios ocorridos durante o processo 
da busca dos 15% do capital votante da holding? 

E o mais que certo envolvimento dos donos do lote inicial das ações que 
tiveram seu ganho extra com ágio indevido, indecente e ilegal? 

Por último, é necessário afirmar, a bem da verdade, que a própria 
Petrobrás, a principal patrocinadora da Fundação Petros, atingida em outra 
Operação do MPF do Paraná, a Operação Lava Jato, optou por entrar como sua 
Assistente de Acusação, em busca do ressarcimento dos prejuízos bilionários, 
fazendo constar, em local próprio, em seu portal 
(https://10acoesanticorrupcao.hotsitesPetrobrás.com.br/), como primeiro item das 
suas 10 principais ações contra a corrupção, independente até de suas comissões 
internas de apuração de desvios e respectivo encaminhamento àqueles órgãos 
federais do Paraná. Essa importante tomada de decisão, já lhe trouxe o retorno de 
mais de R$ 3 bilhões, conforme o item 3 no mesmo link, vide colagens a seguir: 

https://10acoesanticorrupcao.hotsitespetrobras.com.br/
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Ao compararmos o trabalho dos gestores da Funcef com os da Petros dá 
um desânimo total, pois é desesperador ao participante Petros acompanhar o que 
essa diretoria vem realizando para sanar os problemas da Fundação. Os Anexo 3 - 
2017 09 27 - Funcef - Cosan reforça apoio aos órgãos de controle.pdf, Anexo 4 - 
2018 07 13 - Revista destaca trabalho das CTAs.pdf e Anexo 5 - 2018 05 02 - Nem 
tudo está perdido – Funcef.pdf demonstram essa afirmação com clareza de 
detalhes. O Anexo 5 reafirma o que estamos lhe notificando, a Petros teve retorno 
onde houve o trabalho do gestor da Funcef. 
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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 dessa 
Fundação. Isso inclui ações judiciais de cobrança de dívidas de forma a recompor o 
seu patrimônio, e também participar de forma atuante junto aos órgãos federais, e 
assumir o papel de Assistente de Acusação é um, e somente mais um deles, 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 
proativa de forma a antecipar resultados que visem minimizar tais prejuízos. Caso 
contrário, seremos obrigados 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 


