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AS NEGOCIAÇÕES DO PED-PLANO DE EQUACIONAMENTO 

A PROPOSTA EM ANDAMENTO 

 

REDUTOR DE BENEFÍCIOS 

 

PREJUIZOS MAIORES AOS PARTICPANTES 

E A LONGO PRAZO , AO FUNDO TAMBEM. 

 

• O redutor de benefícios é questionável do ponto de vista legal; 

• Ele representa redução do valor do que você recebe, ETERNAMENTE! 

• Como você recebe menos, deixa de pagar parte da Contribuição 

Extraordinária; 

• Como você deixa de pagar, a patrocinadora deixa de pagar esta parte; 

• Então, neste ponto, o sacrifício seu é muito maior que o da patrocinadora! 

 

 

Estimados participantes: 

 

Nas negociações do PED, consolidadas na Proposta Unificada – PU, existe uma 

questão que está me intrigando para a qual chamo a atenção dos participantes que 

queiram fazer uma análise racional e isenta. 

 

De imediato declaro que, se estiver enganado, apreciaria muito que me fossem 

remetidas críticas ou respostas OBJETIVAS que esclareçam como afastar esta 

preocupação. 

 

Na proposta oficial, que consolida os trabalhos do GT, constante do DIP-

GP/CE/REC 006/2018 de 27/12/2018, consta, em resumo, o pedido para a Petros 

efetuar estudos e calibragem, destacando: 

• Definição dos percentuais de redutores dos reajustes anuais por planos 

e faixas de contribuições 

 

No item seguinte, onde se detalha a proposta: 

• 1.A proposta alternativa ao PED: 

a)Muda a forma de pagamento das pessoas no atual e futuros 

equacionamentos; 

b)Não altera valor de pagamento das partes (patrocinadoras e pessoas); 

c)Exige a Alteração dos Regulamentos dos atuais planos; 

d)Demanda tratamento às massas específicas PRÉ-70; 

e)Prevê adesões individuais às Alterações do Regulamento e Revisão do 

PED. 

 

E prossegue o DIP, em quadro no item 1.2, de onde se destaca: 

3.Implantação de redutores de índice de inflação (deflatores nos 

reajustes dos benefícios concedidos), por Plano e por faixa de 

contribuição; 

Observação: 

Deflator máximo de 2,8% a.a. por 5 anos ou até atingir o percentual 

acumulado de 13,24%. 

 



 
26 Por José Lindolfo Magalhaes, em 19/04/2019 

Deixando de abordar os demais itens da Proposta Unificada-PU constante do 

referido DIP, concentro-me neste item que trata do “deflator”, tendo como 

complemento, diversos informes divulgados. 

 

Isto porque, entre as diversas “estratégias” para reduzir o valor do PED, consta 

esta que é a redução do percentual de reajuste durante 5 anos ou até atingir um 

determinado percentual de 13,8 %, segundo o último informe, isto é o que se 

chama de DEFLATOR, ou REDUTOR. 

 

Explicando: suponha que seu benefício seja de R$ 5.000,00 ! 

E que você esteja pagando (ou pagaria) R$ 1.000,00 de PED. 

A Petrobras também paga R$ 1.000,00 

 

Nas negociações do PED (as que foram divulgadas), entre diversos itens da 

proposta, consta esta: 

• Deflator, por 5 anos, da correção anual do benefício em 2,5%: exemplo: 

se o reajuste for de 5%, a correção será de 2,5%; se a correção do 

benefício for de 7%, o reajuste será de 4,5%; 

• Este deflator será aplicado ano-a-ano, até atingir o percentual de 13,8%, 

ou seja, até o participante ter uma perda acumulada de R$ 13,8%; 

 

Exemplificando: 

• Suponha então que no próximo ano, o índice de correção do benefício 

seria de 10%. 

• No lugar do seu benefício passar para R$ 5.500,00 (5.000,00 + 10%) ele 

será de R$ 5.375,00, perdendo você R$ 125,00  por mês. 

• Esta perda é cumulativa, durante 5 anos; como será “perdido” qual seria 

o valor do seu benefício, futuramente, e sem este deflator, esta perda 

cumulativa é eterna ! REPITO ! ETERNA! 

• Explicando melhor: durante 5 anos o participante terá um 

reajuste menor daquele que lhe seria devido, até atingir uma 

perda acumulada de 13,8%. 

• Ao final de 5 anos, será que Petros irá retomar o benefício com  o 

valor correto a que você teria direito se não fossem aplicados os 

redutores? Como isto seria operacionalizado se é que se pensou 

nesta alternativa? 

• Claro que não! O reajuste que você não teve por conta do redutor, 

você perdeu ETERNAMENTE! 

 

Mas tem uma “pegadinha” que ninguém toca: como a Petrobras fará para 

contribuir em igual valor ao do sacrifício do participante, OU SEJA, COMO 

FAREMOS PARA QUE A PATROCINADORA PAGUE O EQUIVALENTE 

AO SACRIFICIO QUE VOCE FEZ AO TER SEU BENEFICIO REDUZIDO? 

 

ELA SÓ VAI PAGAR O EQUIVALENTE À PARCELA QUE VOCÊ PAGAR. 

NÃO VAI PAGAR NADA PELA PARCELA QUE VOCE DEIXOU DE 

RECEBER!! 

 

NOTE A PEGADINHA !!! 
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POR QUE? 

• Porque o participante não fez pagamento de R$ 125,00 mês-a-mês; ou 

seja, ao invés de pagar, teve redução do seu benefício;  

• Como o participante não pagou este valor de R$ 125,00, pergunto: qual a 

fundamentação ou a saída (pagamento) para fazer com que a patrocinadora 

também pague a sua parte de R$ 125,00, na mesma paridade do sacrifício 

do participante? 

• Este valor pode parecer pequeno. Mas ele é somente ilustrativo e 

corresponde somente a um mês. Já pensou o que isto significa ao longo de 

anos e para todos os participantes? 

 

QUAL A RAZÃO DESTA INQUIETUDE? 

A razão é que a Petrobras só aporta ao fundo no mesmo valor aportado pelo participante. 

A Petrobras/patrocinadora só paga o que o participante pagar! 

Aquilo que você não paga, porque seu benefício for reduzido, então você não pagou, 

deixou de receber. Então esta parte, a patrocinadora não vai pagar!! 

 

Tanto que, quando há uma liminar (endereçada ao participante ou ao autor do processo 

que não é a Petrobras), a Petrobras, espertamente, deixa de pagar sua parte do PED sob o 

argumento de que não houve pagamento pelo participante. A implacável PARIDADE!!! 

 

Creio mesmo que idêntica postura a Petrobras adotará em relação aos valores de 

benefícios reduzidos. Isto é óbvio, porque não haveria como criar um artificio para a 

patrocinadora reconhecer e pagar esta parcela. Neste ponto, elas invocariam a PREVIC,o 

TCU e tudo que for necessário para não pagar. E ainda tem a Lei Complementar 109 que 

define a tal da paridade!! 

 

QUAL A CONSEQUENCIA: 

De imediato, o sacrifício (NESTE PONTO, a parcela do redutor) é somente do 

participante sem a contrapartida da Petrobras/patrocinadora. 

 

Claro que além da redução de benefício, o participante ainda vai fazer uma contribuição 

extraordinária menor, e aí, para este valor menor de contribuição, a patrocinadora 

aportará: porque houve “pagamento” efetivo! 

 

NÃO CONFUNDIR : 

 

A)O VALOR MENOR QUE VOCE PAGARÁ A TITULO DE 

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA OU CONTRIBUIÇÃO NORMAL 

– neste item, você paga e a patrocinadora também tem que pagar por Lei ! 

 

B)COM REDUÇÃO DE BENEFICIO.: neste item, que é ETERNO, 

SOMENTE VOCE SE SACRIFICA. A PATROCINADORA NÃO PAGA A 

PARTE DELA – veja explicação acima, PORQUE VOCÊ NÃO PAGOU – 

DEIXOU DE RECEBER !!! Interessante este artificio! 

 

 

Pelo redutor, a longo prazo, recursos da patrocinadora deixam de serem aportados ao 

Fundo, agravando a situação do Fundo, futuramente, além de impor sacrifícios somente 

aos participantes PELA REDUÇÃO ETERNA DE BENEFICIOS. 
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✓ NOTA: 

✓ Pela Lei Complementar em vigor, o assistido/a e/ou aposentado/a, 

não pode ter redução de benefício. 

✓ O “redutor” é um artifício para impor redução de benefício através 

da redução dos percentuais de reajuste, que também é “redução de 

benefício”; 

✓ Viria aí outra enxurrada de ações judiciais? 

 

NOTA FINAL; artigo feito no dia 19/04/2019, com as informações disponíveis até 

momento, em face de dúvidas surgidas no grupo de whatsupp “Unidos Petros”. 

Pode ser, e esperamos que assim ocorra, que este assunto seja revisto e superado nas 

próximas reuniões, e retirado o redutor das estratégias de negociação do PED. 

 

Atenciosamente, 

 

José Lindolfo Magalhães 

Advogado – OAB 346106/SP, Bacharel em Ciências Contábeis, Administrador e Pós-

Graduado em Gestão Estratégica de Empresas e Negócios. 

Coordenador dois grupos de WhatsApp "Unidos Petros/AMS" e outro denominado 

“Petros AMS – Coordenadores de outros grupos” 

magalhaeslindolfo@gmail.com - (19) 99901-7020 
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