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É importante receber críticas e sugestões para aperfeiçoamento e eventuais correções desta planilha 

Resumo: R$ 26 bilhões de dívidas das Patrocinadoras ! Isto sem atualização ! 

Para um PED de R$ 27 bilhões! 

Ou seja, a dívida das patrocinadoras responde por 96% do PED! 

E ainda tem valores não somados por não estarem estimados! 

Ou seja, as dívidas das patrocinadoras superam o PED!! 

Onde está a ética, a justiça, a atitude “de ofício” dos Òrgãos de Controle???!! 
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NOTA:  

• Destes R$ 26 bilhões de dívidas, a Petros só tomou iniciativa em 1 caso, no valor de R$ 496 milhões, ou seja, tomou 

iniciativa de cobrar da Petrobras somente 1,89% das dívidas!! E ainda assim, questionável, pois somente cobrou 50% de revisão de benefícios 

em decorrência de política remuneratória da Petrobras, ou, seja, se visto racionalmente, deveria cobrar o dobro do que está cobrando. Mas esta é outra questão!! 

• Onde está o dever da Petros de zelar pelo patrimônio do Fundo e pelos direitos dos participantes?  

• E ainda, a Petros reconhece outras dívidas, Notifica Judicialmente a Petrobras e não toma as medidas judiciais 

decorrentes para cobrar estas dívidas reconhecidas por ela mesmo – a Petros!!!  

• Há uma dívida que foi objeto de Contrato de Confissão de Dívida assinado por Petros e Petrobras há mais de dois 

anos!! A Petros não tomou nenhuma iniciativa de cobrança. Nem Notificou a Petrobras. Assunto percebido somente 

pelo Grupo GDP que vem tentando um encaminhamento. 

• Diante disso, como afastar a percepção de que a Petros age no sentido de não desagradar a Petrobras?  

• Como afastar a percepção generalizada de que há um “longa manus” da Petrobras na Petros que faz com que a 

administração da Petros só tome atitudes de interesse da Petrobras?  

• São percepções que precisam ser afastadas com fatos concretos, objetivos, insofismáveis, e não podem ser afastadas 

com “chorumelas inconsequentes” a bem dos interesses dos participantes e a perenidade do Fundo. 

• E.T. : esta planilha visa tornar transparente assunto de enorme interesse. O autor se coloca à disposição para aditar, 

retificar, corrigir, enfim, ajustar tudo que for necessário para a informação correta. Ou seja, caso Petros e Petrobras 

(ou qualquer entidade) queiram corrigir o que ora está exposto, basta apresentar os fatos concretos que o autor não 

hesitará em fazer as devidas correções e publicá-las nos mesmos fóruns. 
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DATA AUTOR X RÉ Objeto e Fonte 

23/08/2001 

 
Estimativa de R$ 
12.000.000.000,00 
 
(valores de 
set/2018)  

FUP, SINDIPETROS -
Campinas e Paulínia, BA, 
ES, RN, PA/AM/MA/AP, NF, 
PR/SC, PE e Paraíba, CE, 
MG, RJ, Santos, Cubatão e 
São Sebastião, Duque de 
Caxias e Mauá, em face da  

PETROBRAS e PETROS 

Processo: 0099211- 70.2001.8.19.0001 da 18ª Vara RJ (Push) 
Fonte: Apapress e TJ/RJ: 
Parcela decorrente do AOR – Acordo de Obrigações Recíprocas. 
FUP e Sindicatos alinhados fizeram acordo da metade da dívida, R$ 6 bilhões em 2008; 
Três Sindicatos, inclusive o Sindipetro – LP, não concordaram com a transação, e o processo 
prossegue, com perícia efetuada, para cobrança da outra metade, hoje estimada em R$ 12 
bilhões. 
“Parecer do Ministério Púbico, fls. 3081, no sentido da homologação parcial do acordo, ressalvando-se 
a posição dos sindicatos discordantes..”. 
“Em segundo lugar, porque, como afirmado nos autos, tal negociação é o resultado de anos de debate, 
fruto da mais ampla discussão com as bases sindicais, que culminou com a manifestação individual e 
por escrito de cada um dos participantes do plano, que, por inequívoca e expressiva maioria de 73%, 
aprovaram os seus termos. Em terceiro lugar, e o mais importante de todos os argumentos, não há 
perdas ou prejuízos para os beneficiários do plano”. 
“Neste trecho, o Juiz transfere para o participante que optou pela repactuação a responsabilidade 
pela concordância com o AOR Acordo de Obrigações Recíprocas cujos termos nunca viram e 
que a autorização para assinatura pelas direções dos sindicatos não foi objeto de aprovação em 
Assembleias específicas de associados, com exceção do Sindipetro Caxias, cuja Assembleia não 
autorizou a diretoria a firmar o “Acordo” mencionado levado ao juízo pelo Termo de Transação 
Judicial objeto da sentença. Será que os participantes que optaram pela repactuação sabem 
disso?  
Sabem que foram eles (segundo o Juiz) que autorizaram os sindicatos componentes da FUP a 
perdoar grande parte da dívida da Petrobrás com seu patrimônio administrado pela Petros? 
“Finalmente, sendo certo que o objeto da transação é mais abrangente do que o objeto da presente 
ação, os efeitos processuais da sentença homologatória se restringem, no caso concreto, às questões 
deduzidas nesta ação civil pública, evidentemente. Neste sentido, a manifestação do Ministério Público”. 
25/08/2008:“À conta de tais fundamentos, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus 
efeitos jurídicos, a transação consubstanciada no termo de fls. 2498/2518 e, em consequência, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, COM EXAME DO MÉRITO, na forma do artigo 269, III, Código de Processo 
Civil, EM RELAÇÃO AOS TRANSATORES, somente, específica e exclusivamente no que pertine aos 
itens II, letra ´b ´, nºs 1, 2, 8 e 10, do rol de pedidos formulados na petição inicial”.  
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Finalmente, conclui o Juiz pela homologação do Termo de Transação Judicial confirmando que 
a decisão atinge apenas aos TRANSATORES, ou seja, àqueles que o assinaram: FUP, 
Sindipetros/Petrobrás/Petros, somente específica e exclusivamente no que pertine aos itens II, 
letra “b”, nºs 1, 2, 8 e 10, do rol de pedidos formulados na petição inicial”. 
Prossegue o processo em relação à metade da dívida cujo acordo não foi aceito por três 
Sindicatos= SINDIPETRO – LP, SINDIPETRO AM/PA/MA/AP e SINDIPETRO-DUQUE DE CAXIAS. 

Para se ter uma noção da importância deste processo, não obstante o acima exposto, extrai-se da 
Petição de 20/09/2018 neste processo, feita pela Petrobras, o seguinte trecho: “ Ademais, importante 
citar que, conforme amplamente divulgado pela imprensa, a Fundação Petrobras de Seguridade 
Social (PETROS) divulgou que, no exercício de 2016, o Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP) 
apresentou um patrimônio de cobertura de R$ 61,3 bilhões ao tempo em que as provisões 
matemáticas foram calculadas em R$ 88,1 bilhões. Com isso, o PPSP evidenciou resultado deficitário 
de R$ 22,8 bilhões. Nesse contexto é preciso consignar que dentro dos R$ 61,3 bilhões de patrimônio 
de cobertura aferidos no exercício de 2016, R$ 11,8 bilhões correspondia aos valores que a 
PETROBRAS se comprometeu a aportar decorrentes da Transação Judicial. Em resumo, o PPSP 
apresentaria resultado deficitário de 38,6 bilhões, repita-se, aferidos no exercício de 2016, se não 
fosse a Transação Judicial que, no contexto do Acordo de Obrigações Recíprocas celebrado entre as 
Patrocinadoras, Sindicatos e Petros, permitiu promover alterações importantes no plano de 
benefícios. O valor atualizado dos compromissos assumidos pela PETROBRAS para 31/08/2018 com 
ajuste atuarial é de R$ 12.405.353.793,88, conforme planilha a seguir: ...” 

28/07/2016 
 
Estimativa R$ 
500.000.000,00 
 
(Valores de 2015) 

FENASPE, AEPET,  APAPE, 
ASTAIPE, ASTAPE  

em face da PETROS E 
PETROBRAS 

Processo: 0248686-75.2016.8.19.0001 (Push) 
Ação Civil Pública visando à condenação da Petros na obrigação de cobrar da Petrobrás 
sua cota-parte nas condenações sofridas nas ações judiciais em que ambas foram 
condenadas solidariamente, bem como à condenação da Petrobrás a fazer o aporte dos 
valores correspondentes à sua cota nas condenações para o PPSP.  
Estes valores foram estimados em 2015 em aproximadamente R$ 500 milhões. 
08/02/2019: Extrato do julgamento: “...foi pedida a condenação de umas rés a pagarem à outra ré. 
Para isso, os Sindicatos e/ou Associações, e mesmo seus sindicalizados/associados, não têm 
legitimidade ativa. Não há pedido em favor dos substituídos pelos Sindicatos e/ou Associações, não 
há descrição de direito coletivo, que seja de titularidade dos substituídos pelos autores, e cujo dever 
se exija. Para se exigir o cumprimento de obrigação, deve-se titularizar o direito a ela correspondente, 
o que não ocorre no caso em tela. O Superior Tribunal de Justiça já assentou, no tocante à legitimidade 
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ativa ad causam que "o que se examina é se a parte autora possui alguma relação jurídica no tocante 
ao réu que envolva o direito material deduzido" (REsp 1.605.466/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas 
Bôas Cueva, DJe de 28/10/2016). A parte autora de uma ação judicial tem o direito de pedir para si a 
satisfação de sua pretensão resistida injustamente pela parte ré. No caso em exame, a pretensão 
descrita em tese na inicial pertenceria à ré Petros, alegadamente credora da ré Petrobras. Se os 
autores não são credores das rés, delas não podem cobrar, nem mesmo em nome de outrem. De forma 
resumida, não cabe aos trabalhadores interferir na relação de possível crédito/débito entre as rés, e 
nem pedir algo que não seja para si. A eles caberia, como vem sendo feito aos milhares, defender seus 
próprios direitos, como, por exemplo, ao pedir que não lhes sejam cobradas cotas extras decorrentes 
da situação deficitária que poderia ser corrigida, segundo alegam, se a Petros exigisse aportes da 
Petrobras. Como deduzida, a demanda está fadada ao insucesso, em razão do reconhecimento da 
ilegitimidade ativa dos autores, que não substituem os titulares do direito pleiteado, pelo que não 
ostentam a pertinência subjetiva para integrar o polo ativo. Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O 
FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil” 
Processo foi extinto sem julgamento de mérito. Autores apresentaram Agravo, pendente 
de julgamento. 

08/11/2016 
 
Estimativa de R$ 
2.500.000.000,00 
 
(Valores de 2016) 

SINDIPETRO-SJC, 
SINDIPETRO-AL/SE, 
SINDIPETRO-RJ, 
SINDIPETRO 
PA/AM/MA/AP, 
SINDIPETRO-LP, em face 
da PETROBRAS, BR e 
PETROS 

Processo: 385760-74.2016.8.19.0001-22A Vara RJ (Push) 
Cobrança aportes em decorrência benefícios concedidos aos ativos pelos reajustes de 
2004,2005 e 2006, extensivos aos inativos e condenações judiciais onde as 
patrocinadoras são solidárias; 
Valor estimado na inicial em R$ 2,5 bilhões 
Julgado extinto em relação à Petros 
23/01/2019 – Sentença mesmo teor processo 0248686-75.2016.8.19.0001 
29/02/2019-apresentados embargos pendentes de julgamento 

22/09/2017 
 
Estimativa de R$ 
500.000.000,00 
 
(Valores de 2015) 

FENASPE, AEPET, APAPE, 
ASTAPE RJ, ASTAIPE, 
APASPETRO RH, ASPENE 
SE e AAPESP 

 em face da PETROS E BR 

Processo:0247034-86.2017.8.19.0001 (Push) 
Ação Civil Pública visando à condenação da Petros na obrigação de cobrar da Petrobrás 
Distribuidora-BR sua cota-parte nas condenações sofridas nas ações judiciais em que 
ambas foram condenadas solidariamente, bem como à condenação da BR a fazer o 
aporte dos valores correspondentes à sua cota nas condenações para o PPSP. 
Valores estimados em 2015 em R$ 500 milhões aproximadamente. 
Está em fase de perícia. 
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05/03/2018 
 
R$ 7.037.558.387,08 
 
(Valores de 
03/03/2018 -petição 
inicial) 

AEXAP-ASSOCIAÇÃO 
EMPREGADOS E EX-
EMPREGADOS 
ASSISTIDOS DA 
PETROS; AASPECE-
ASSOCIAÇÃO 
APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO 
SISTEMA PETROBRAS 
NO CEARÁ; ASTAPE 
BAHIA-ASSOCIAÇÃO 
DOS TRABALHADORES, 
APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DA 
PETROBRAS, em face 
PETROS, PEROBRAS E 
BR  

Processo: 0049698-40.2018.8.19.0001- 41a Vara (Push) 
Ação civil Pública 22aVara Rio de Janeiro 
Objeto: obrigar as patrocinadoras a aportarem na Petros os valores decorrentes de 
condenações na JT onde as patrocinadoras eram solidarias. 
12/12/2018:Declinada competência em favor 41aVara 
Liminar indeferida – 8/3/2018  
23/01/2019:Julgado extinto o processo sem julgamento do mérito (Sindicatos e 
Associações não podem interferirem na relação entre Petros e Patrocinadoras)  
23/01/2019 – Sentença mesmo teor processo 0248686-75.2016.8.19.0001 

16/03/2018 
R$ 496.128.328,01 

PETROS em face da  
PETROBRAS 

Processo: 0062009-63.2018.8.19.0001 31a Vara da Capital (Push) 
Procedimento comum 
Cobrança de 50% da revisão de benefícios em função da Política salarial da Patrocinadora 
(metade do valor de R$ 1,0 bilhão) em decorrência de condenações judiciais por conta de política 
remuneratória da Petrobras que repercutiu nos benefícios dos participantes (Petros teria arcado 
sozinha com o valor de condenações em 2.495 processos). 
 
Assim é que Autora e Ré foram condenadas judicialmente, de forma solidária, em milhares de ações 
judiciais trabalhistas, as quais versaram na sua grande maioria sobre a concessão de reajustes salariais 
dos aposentados, em função da política de Recursos Humanos da Petrobras, conforme planilhas anexas 
que discriminam o nº dos autos, nome de cada autor, objeto da discussão, montante e data do 
pagamento do valor de cada condenação e respectiva atualização até 30.10.2017 (doc. 02). 15. O valor 
total atualizado de referidas condenações é de R$1.037.099.342,56 (um bilhão, trinta e sete milhões, 
noventa e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos4). Ao todo 2.495 
processos. 
O pedido de cobrança é de R$ 496.128.328,01 
25/03/2019: Reconhecida conexão com o processo 0248686-75.2016.8.19.0001; determinada a 
remessa deste processo para a 41a Vara 

   



PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS  
 AÇOES EFETIVAS PARA COBRAR DIVIDAS DAS PATROCINADORAS 

 

  

07/06/2018 
 
Na petição inicial não 
consta valor 
estimado. 

SINDIPETRO-SJC, 
SINDIPETRO-AL/SE, 
SINDIPETRO-RJ, 
SINDIPETRO 
PA/AM/MA/AP, 
SINDIPETRO-LP  em face 
da PETROBRAS e BR 

Processo: 0138244-71.2018.8.19.0001 (Push) 
Condenação das corrés PETROBRÁS e PETROBRÁS DISTRIBUIDORA a efetuarem aportes 
financeiros no PPSP, correspondente aos compromissos assumidos pelo Plano Petros do 
Sistema Petrobrás (PPSP) em decorrência das condenações judiciais no pagamento de reajustes 
aos assistidos através do PCAC (Plano de Cargos e Salários) e tabela de RMNR; 

23/01/2019 – Sentença mesmo teor processo 0248686-75.2016.8.19.0001 

18/02/2019 
Sem estimativa na 
petição inicial 

SINDMAR – SINDICATO 
NACIONAL DOS OFICIAIS 
DA MARINHA MERCANTE, 

SINDICATO NACIONAL E 
MOÇOS EM 
TRANSPORTES 
MARÍTIMOS,SINDIPETRO-
SJC, SINDIPETRO-AL/SE, 
SINDIPETRO-RJ, 
SINDIPETRO-
PA/AM/MA/AP, 

SINDIPETRO-LP 

Processo 0040677-06.2019.8.19.0001, 31aVara Cível do Rio de Janeiro (Push) 
Condenação da Petrobras a pagar 50% dos valores efetivamente pagos pela Petros nas 
condenações judiciais, o que deverá ser apurado no cumprimento de sentença. 
Vale ressaltar que dentre as aproximadas 23 mil ações ajuizadas contra a Petros, relacionadas 
ao PPSP, a sua maioria absoluta decorre da política salarial das patrocinadoras, sendo 
aproximadamente 6750 relacionadas a níveis salariais, 1900 relacionadas à RMNR e 2700 
referentes ao PCAC, seguindo relação das ações de Níveis fornecida na ação 
1004008.39.2018.8.26.0562 em trâmite na 2º Vara Cível de Santos/SP (ver planilha das principais 
ações que visam combater o PED). 

05/04/2019: reconhecida a conexão com o processo 0062009.63.2018.8.19.0001 ; 
remetido para juntar-se a este processo. 

21/03/2019 
 
Sem estimativa na 
petição inicial. 
Valor a ser apurado 
em especial perícia 
atuarial 

SINDIPETRO – SJC, 
SINDIPETRO-AL/SE, 
SINDIPETRO-RJ, 
SINDIPETRO-
PA/AM/MA/AP, 

SINDIPETRO-LP 

PROCESSO 0065359-25.2019.8.19.0001 – 47aVara Cível – RJ (Push) 
Saldo da RMNR:  
Pagamento da dívida decorrente do da totalidade  não recolhimento das contribuições (cota 
empregado e patrocinadora) previdenciárias incidentes sobre verba salarial denominada 
complemento RMNR, desde sua instituição, correspondente do período de julho 2007 e agosto 
2011. 
Com base na petição inicial, “Após muitas discussões, em 24/11/2016 fora firmada pela ré TERMO 
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, reconhecendo dívida com o PPSP-1, conforme disposto na clausula 
1.3 do termo de confissão de dívida... Ocorre que a dívida reconhecida refere-se tão somente a 
conta parte devida pela patrocinadora, porquanto, deveria abranger também as contribuições que 
seriam imputadas aos participantes caso tivesse sido dado o devido tratamento de incidência, 
cuja ausência, nos termos previsto no Regulamento devem ser suportados também pela 
patrocinadora, causadora do déficit pela sua política salarial”. (grifo do autor da planilha) 
O Grupo GDP colaborou neste item. 
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Estimativa entre R$ 
2.923.528.511,71 

Não consta nenhuma 
iniciativa de nenhuma 
associação ou Sindicato 
sobre esta questão. 

 
Sendo estudado pelo 
Grupo GDP. 

Acordo de níveis feito pela FUP em  08/2016 para que aqueles que não haviam entrado com essa 
ação.  
Mesmo existindo 3 pareceres condenando essa prática, um da FUP, outro da Petrobrás e o 
terceiro da própria Petros, o acordo foi efetivado, - concessão de três níveis e pagamento do 
passivo de um ano - gerando um prejuízo financeiro de mais de R$ 3 bilhões (e.mail. GDP 
14/12/18). 
A conta deveria ser da Petrobras mas foi “absorvida” injustificavelmente pela Petros, que até o 
momento não deu noticias se tomou providencias de cobrança junto à Petrobras, como era de 
se esperar de seu “dever de ofício” e compromisso ético para proteger o Fundo e seus 
participantes. 
(Colaborou neste item o Grupo GDP) 

Da petição inicial do GDPAPE, de 23/08/2018, processo 202.519-29.2018.8.19.0001, 
dentre os pedidos, consta na letra “F)”, “ a condenação da patrocinadora Petrobrás a 
constituição integral do Fundo Previdencial (contribuição extraordinária) na importância 
de R$ 2.923.528.511,71, o qual se deve ao acordo firmado entre esta e a Federação Única 
dos Petroleiros-FUP para concessão e pagamento a todos os aposentados, tendo ou 
não ajuizado ação, e ainda, repactuantes ou não, de diferenças em seus benefícios 
decorrentes da concessão de Níveis Salariais nos anos de 2004, 2005 e 2006, tudo nos 
termos do inciso IX do Artigo 48 do Regulamento de Benefício do Plano PPSP, assim 
como Artigo 19 da Lei Complementar nº 109 de maio de 2001.” 

TODAVIA, em 20/02/2019, NESTE PROCESSO, O GDPAPE PEDE A SUSPENSÃO 
DO MESMO POR 30 DIAS EM VIRTUDE DE NEGOCIAÇÕES DO PED. !!! 
O Grupo GDP colaborou neste item. 

28/03/2019:Despacho do MM Juiz: “Esclareça o autor o pedido principal, uma vez que não são 
seus representados os legitimados a receber o pagamento proposto”. 

Estimativa de  
R$ 165.673.280,56 

Não consta nenhuma 
iniciativa de nenhuma 
associação ou Sindicato 
sobre esta questão. 

 
Petros Notificada pelo 
Grupo GDP 

 

Termo de Confissão de dívida da Petrobras em relação a Petros, assinado em 24/11/2016 da 
RMNR dos ativos. 
Clausula 1.1. extraída da petição inicial do Sindipetro-SJC “A Petrobras, como decorrência da 
presente confissão, efetuará pagamento em favor do Plano Petros do Sistema Petrobras relativo 
exclusivamente às ... julho de 2007 a agosto de 2011...” 
Extrai-se ainda daquela petição de 21/03/2019: “Ora, tendo o referido termo de confissão de divida 
sido firmado em 24/11/2016, não nos parece crível que no ano de 2019 não tenha sido dado início 
ao seu pagamento.”  
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A divida era de R$ 168  milhões, mas a Petros “aceitou” o calculo da Petrobras e esta “retificou” 
a dívida para R$ 135.673.280,56, conforme troca de correspondências: RH-REC-0021/2017 de 
5/9/2017 da Petrobras e DISE-497/2017 de 20/09/2017 da Petros. 
Além do fato da Petros “aceitar” cálculo da patrocinadora que era a devedora, revelando um 
conflito de interesse proibido no Código de Conduta Ética, e em se tratando de Confissão de 
Dívida, entendo que a correspondência citada não deveria ter o condão de alterar um contrato.  
Esta alteração somente deveria ser efetuada por um aditivo contratual devidamente aprovado 
pelas instancias das duas Instituições (Conselho deliberativo ou Diretoria na Petros e Conselho 
de Administração ou Diretoria na Petrobras, salvo se existir delegação expressa). 
Em 21/2/2019 a Petros foi notificada pelo Grupo GDP para responder a razão da não cobrança 
deste valor da Petrobras, tendo recebido resposta inconsequente, procrastinadora e ineficaz ao 
objeto. 
A Petrobras vem adiando o pagamento sem que a Petros nada providencie como era de se 
esperar de seu dever de oficio, compromisso ético, e de diligencia para preservar os interesses 
dos participantes. 
O Grupo GDP colaborou neste item. 

 
 

 Processo a ser localizado 
Política salarial da Petrobras com reflexos na Petros: níveis, PCAC, RMNR 
 

  Processo a ser localizado 
Obrigação da Petrobras assumir paridade contributiva com auto patrocinado na fase de 
recebimento de benefício; assunto sob arbitragem na Previc.   

 Petros não tomou 
iniciativa efetiva de 
cobrança, embora 
reconheça que a dívida 
existe. 
 

Dividas reconhecidas pela Petros, que foram objeto de Notificação Judicial à Petrobras para 
interromper o prazo prescricional e para as quais não foram localizados processos judiciais que 
formalizassem estas cobranças: 
Notificação de 08/02/2018: dívida de       R$ 3.189.472,64 
Notificação de 20/03/2018: dívida de       R$ 2.443.441,02 
Notificação de 15/06/2018: dívida de      R$ 20.889.535,20 
Notificação de 19/06/2018: dívida de      R$ 12.423.890,39 

   


