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 FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS (“PETROS”) entidade 

fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

34.053.942/0001-50, com sede à Rua do Ouvidor, 98, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-030, 

por seus advogados infra-assinados (doc. 1), vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 319 e artigos 7261 e seguintes do Código de Processo Civil 

(“CPC”) vigente, bem como no artigo 202, I e II2 do Código Civil, ajuizar o presente  

 

PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO 

 

em face de (i) ALCINEI CARDOSO RODRIGUES, brasileira, inscrito no CPF/MF sob o nº 

066.206.228-01, residente e domiciliado em Rua Leopoldo Miguez, 108, ap. 301, Rio de Janeiro, 

Bairro: Copacabana, CEP: 22.060-020; 

 

 
1Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente 
relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito. 
§ 1º Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por 
fundada e necessária ao resguardo de direito. 
§ 2º Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial. 
2 Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, 
mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II 
- por protesto, nas condições do inciso antecedente; 





 

 

 

 

(ii) ALEXANDRE APARECIDO DE BARROS, casado, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 

636.124.106-87, residente e domiciliado em Rua Paula Freitas, 95, Ap 1101, Copacabana - Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 22040-010, e-mail: alexandrebarrosbarros@hotmail.com;  

 

(iii) CARLOS FERNANDO COSTA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 636.124.106-87, 

residente e domiciliado em Rua João Fernandes, 86, ap. 111, Santo André, Bairro: Jardim, São 

Paulo-SP, CEP: 09.090-740; 

 

(iv) CARLOS SEZINIO DE SANTA ROSA, casado, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 

03146308720, residente e domiciliado em Travessa Desembargador Luis Paiva, 11, ap501, Icaraí, 

Niteroi/RJ, CEP 24220160; 

 

(v) FERNANDO PINTO DE MATOS, solteiro, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 718514617-87, 

residente e domiciliado em Rua Pinto Teles, 734, Praça Seca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21341270; 

 

(vi) FLÁVIA ROLDAN BLOOMFIELD GAMA, solteira, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 

087748567-40, residente e domiciliada em Rua Sergio Camargo, 123, Bl 01, Ap307, Jacarepagua, 

Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775052; 

 

(vii) HUMBERTO SANTAMARIA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.943.858-76, 

residente e domiciliado em Rua Nascimento Silva, 536, ap. 602, Rio de Janeiro, Bairro: Ipanema, 

CEP: 22.421-022; 

 

(viii) LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO, foragido da Justiça em lugar incerto (possivelmente, em 

Portugal); 

 

(ix) MARCELO ALMEIDA DE SOUZA, casado, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 09998147-00, 

residente e domiciliado em Três Rios, 1395, ap 803, bloco 3, Freguesia, Rio de Janeiro/RJ, CEP 

22745004; 

 

(x) MARCELO ANDRETTI PERILLO, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, 

residente e domiciliado em AVENIDA Vieira Souto, 272, 101, Rio de Janeiro, Bairro: Ipanema, 

CEP: 22.420-004; 

 

(xi) MARIA JOSÉ FERNANDES CERQUEIRA DE ALMEIDA, brasileira, divorciado, inscrita no CPF sob 

o nº  426.715.587-91, residente e domiciliada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 920, 

Ap603, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22060002; 

; 

 





 

 

 

 

(xii) MAURÍCIO FRANÇA RUBEM, casado, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 449.205.717-04, 

residente e domiciliado em Rua Gustavo Riedel, nº 276, Apartamento 503, Engenho de Dentro, 

Rio de Janeiro/RJ, CEP 20730-010 e Rua Borja Reis, nº 891, Apartamento 508, Bloco 2, Engenho 

de Dentro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20745-100; 

 

(xiii) NEWTON CARNEIRO DA CUNHA, união estável, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 

801.393.298-20, residente e domiciliado em Rua Tomás Antônio Gonzaga, nº 141, loteamento 

Villa Branca, Jacareí/SP, CEP 12301-320; 

 

(xiv) RICARDO BERETTA PAVIE, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.918.527-18, residente 

e domiciliado em Rua Prudente de Morais, 1347, ap. 101, Rio de Janeiro, Bairro: Ipanema, CEP: 

22.420-043; 

 

(xv) ROBERTO HENRIQUE GREMLER, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.729.258-17, 

residente e domiciliado em rua Professor Manuel Ferreira, 115, 606, Rio de Janeiro, Bairro: 

Gávea, CEP: 22.451-030; 

 

(xvi) SONIA NUNES DA ROCHA PIRES FAGUNDES, casada, brasileira, inscrito no CPF/MF sob o nº 

836952067-72, residente e domiciliado em Rua Santa Clara, 369, Ap 702, Copacabana, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 22041011; 

 

(xvii) WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.166.168-39, 

residente e domiciliado em Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Almirante Saddock de Sá, 

98, Apto 402, Ipanema, CEP 22411-040; 

 

(xviii) CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 17262213/0001-84, com sede na Avenida Bartolomeu Mitre, 336 2º andar – Leblon, Rio 

de Janeiro - RJ, CEP: 22431-002;  

 

(xix) DREAM ROCK ENTRETERIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº 10.228.190.0001-52, com sede na EST DOS ROMEIROS., 6388, BAIRRO: CENTRO CIDADE, 

SANTANA DE PARNAIBA/SP, CEP: 06501-001; 

 

(xx) JBS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.916.265/0016-

46, com sede à Avenida Hamilton Simioni, s/nº, KM 1,5, Distrito Industrial, Araputanga/MT, CEP. 

n. 78260-000;  

 





 

 

 

 

(xxi) MEIRELLES MALAQUIAS EVENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 16.801.012.0001- 55, com sede na Rua COSMOS, 1133 Compl: SALA 2, BAIRRO: CH 

SOLAR SETOR 2, CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA/SP, CEP: 06531-070 

 

(xxii) MUCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 01.318.702.0001-80, com sede na Rua PROF EDGARD DE MORAES., Compl: 

FUNDOS RUA BOTAFOGO 123, BAIRRO: JD PROF BENOA GL1, CIDADE: SANTANA DE 

PARNAIBA/SP CEP: 06502-010;  

 

(xxiii) MUCLA ASSESS CONSULT E PLANEJ EMP LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº 08.669.601.0001-01, com sede na RUA PROFESSOR EDGARD DE MORAES., 

Compl: FUNDOS COM RUA BOTAFOGO 123, BAIRRO: JD PROF BENOA GL1, CIDADE: SANTANA DE 

PARNAIBA/SP, CEP: 06502-010; 

 

(xxiv) POWER TO TEM ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 09.485.858.0001-68, com sede ma Rua ESTADOS UNIDOS, 351BAIRRO: JD SAO LUIZ GL 

1, CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA/SP, CEP: 06502-255; 

 

(xxv) ROCK STAR MARKETING, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

07.829.493.0001-16, com sede na AV MARGINAL, 36, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SANTANA DE 

PARNAIBA/SP, CEP: 06501-075; 

 

(xxvi) ROCK STAR PRODUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 07.829.493.0001-16, com sede na AV MARGINAL, 36, BAIRRO: CENTRO, 

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA/SP, CEP: 06501-075; 

 

(xxvii) SERVENG CIVILSAN S/A EMPR ASSOC ENG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 48.540.421/0001-31, com sede na Rua Deputado Vicente Penido, 255, Vila 

Maria, São Paulo – SP;  

 

(xxviii) SP TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

16.706.949/0001-41, com sede na Rua Guira, 29, BAIRRO: Jardim Santo Onofre, Sao Paulo /SP, 

CEP: 03719-000; 

 

(xxix) TRANSPORTADORA ANDRE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 05.593.344/0001-75, com sede na Travessa Otavio Marques nº 115, Vila Eldízia, Santo 

André, Estado de São Paulo, CEP 09181-610;  

 





 

 

 

 

(xxx) ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO, casado no regime de separação total de bens, 

inscrito no CPF/MF sob o nº002.658.538-34, residente e domiciliado na Rua Cristovão Diniz, 21, 

apto. 15, Cerqueira Cesar, São Paulo - SP, CEP: 01426-020; 

 

(xxxi) CESARIO RAMALHO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, 

portador da Cédula de Identidade R.G. n. 18.007.310-SSP-SP, inscrito C.P.F./M.F. sob o n. 

048.732.838-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, R Sarita 

Cyrillo, 66, Jardim Primavera, Sao Paulo, SP, CEP 01435060;  

 

(xxxii) GILSON DONIZETI EDUETA, Casado, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 

8.586.749, inscrito no CPF/MF sob o nº 842.059.388-53, residente e domiciliado na Avenida 

Escola Politécnica, nº 942, apartamento 62, São Paulo, SP; 

 

(xxxiii) NELSON CHEMIN, Casado, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 1979056, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 032.361.298-91, residente e domiciliado na Rua Capitão Alberto 

Mendes Junior, nº 204, apartamento 82, Água Fria, São Paulo, SP; 

 

em conjunto denominados “Requeridos”, pelas razões de fato e de direito expostas a seguir. 

 

 

I. OBJETO DA PRESENTE DEMANDA 

 

1. Trata-se de protesto interruptivo de prescrição do direito de exigir reparação civil 

pela eventual irregular aprovação, pelos Requeridos, de investimentos realizados pela PETROS no 

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Trendbank Banco de Fomento Multisetorial 

(“FIDC Trendbank”)3 / 4. 

 

2. O investimento da PETROS FIDC Trendbank é objeto de investigação criminal e 

administrativa: (i) Operação Greenfield5, cuja apuração ainda está em curso no âmbito da Ação 

 
3 Fundo de investimento em direitos creditórios é uma forma de investimento atualmente regulamentada pela 
Resolução nº 2907 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), de 29/11/2001, e a instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) no 356, de 17/12/2001 e suas alterações posteriores (“Instrução CVM 356”).  
O art. 1º, I, da Resolução nº 2907 dispõe que esses fundos são “(...) destinados preponderantemente à aplicação 
em direitos creditórios e em títulos representativos desses direitos, originários de operações realizadas nos 
segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de 
serviços, bem como nas demais modalidades de investimento admitidas na referida regulamentação.” 
4 O FIDC Trendbank foi constituído em 02/07/2007 pelo Trendbank Banco de Fomento S/A (“Trendbank”), sob a 
forma de condomínio fechado, de forma que o capital inscrito será pago apenas ao final da vigência da respectiva 
série. A saída do fundo é vedada, exceto por circunstância da liquidação antecipada do fundo, impondo a 
obrigatoriedade da permanência do cotista até o final da vigência da série, ou seja, no caso da 2ª Série até o final do 
prazo de 120 meses contados da data de integralização das cotas. 
5 A Operação Greenfield é uma operação deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal que investiga irregularidades 

em investimentos em fundos de pensão, tal como é a Petros, bancos públicos e empresas estatais. Integram também a Operação a 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 





 

 

 

 

Penal nº 35352-77.2016.4.01.3400; (ii) Processo Administrativo nº 44011.002804/2017-46, 

lavrado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (“PREVIC”), em 

decorrência do Auto de Infração n.º 18/2017;(iii) Comissão de Sindicância interna da PETROS; e 

(iv) processo administrativo (Relatório de Levantamento nº 016.257/2017-0) no âmbito do 

Tribunal de Contas da União (“TCU”). 

 

 

II. BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

 

II.A. INVESTIMENTOS NO FIDC TRENDBANK 

 

3. Os Requeridos, membros da Diretoria-Executiva, membros da Comissão de 

Investimentos, gerentes da PETROS ou com algum tipo de vinculação ou relacionamento com a 

Petros ou com o investimento em questão, analisaram, implementaram, aprovaram ou de 

alguma forma participaram dos investimentos - FIDC Trendbank. 

 

4. Inicialmente, a PETROS investiu na 1ª série de quotas seniores do FIDC Trendbank 

(“1ª Série”), investimento esse que possibilitou a PETROS ter acesso ao relatório da agência de 

avaliação de riscos Austing Ratings,  relatório que avaliava os riscos do FIDC Trendbank e da 1ª 

Série (“Relatório Austing Ratings”). 

 

5. Em relação ao investimento da PETROS na 1ª Série, (I) o benchmark de 

rentabilidade inicialmente estabelecido estava fixado em 110% da taxa CDI e (II) a rentabilidade 

média mensal da 1ª Série, calculada foi de 110,53% da taxa CDI, além de apresentar baixíssima 

volatilidade , fato que deveria ter chamado a atenção e causado estranheza de profissionais da 

área de investimento considerando a volatilidade do mercado no qual o FIDC Trendbank 

operava, a característica do fundo (com a presença de diferentes cedentes e sacados) e os 

diversos riscos associados ao modelo operacional do FIDC Trendbank. 

 

6. Posteriormente, foi aprovada a emissão da 2ª série de cotas seniores do FIDC 

Trendbank, disponibilizadas em forma de oferta restrita e com prazo de duração de 120 meses 

contados da data de integralização das cotas (“2ª Série”). 

 

7. Assim, a PETROS recebeu a oferta relacionada à 2ª série, a qual foi cadastrada no 

sistema de Gestão de Ofertas de Investimento (“GOI”). Passados 4 dias úteis após referido 

cadastramento, a Assessoria de Novos Negócios da PETROS (“ANP”) elaborou o relatório ANP no 

114/2010 endereçado ao Comitê de Investimentos da PETROS (“COMIN”), no qual foi 

apresentada a proposta referente a 2ª Série (“Relatório ANP 114”). 

 





 

 

 

 

 

8. Ato seguinte, o COMIN, conforme Ata no 04/2010 (“Ata COMIN”), aprovou o 

investimento na 2ª Série, 5 dias úteis após a disponibilização do Relatório ANP 114, baseando-se 

também no relatório ANP no 118/2010 (apresentação da proposta de investimento feita ao 

COMIN, doravante denominada “Relatório ANP 118” e, em conjunto com o Relatório ANP 114, os 

“Relatórios ANP”). 

 

9. Desse modo, a Diretoria Executiva da PETROS decidiu pela aprovação final do 

investimento na 2ª Série, conforme Ata no 1.783 da Reunião Extraordinária (“Ata Diretoria 

Executiva”), autorizando a subscrição no montante de até R$25.000.000,00 (vinte e cinco 

milhões de reais), limitado à participação de 25% (vinte e cinco por cento) do total da 2ª Série. 

 

10. Consequentemente, em conformidade com as autorizações já descritas, a PETROS 

realizou quatro aportes de integralização de capital no FIDC Trendbank, totalizando o montante 

de R$ 23.877.934,22 (vinte e três milhões, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e 

quatro reais e vinte e dois centavos). 

 

11. Conforme demonstrações contábeis da PETROS, referentes ao exercício social 

findo em 31/12/2017, o investimento no FIDC Trendbank não foi provisionado e, portanto, 

apresenta “um valor total de indicio de perda acumulado de R$ 15.051.574,35 (quinze milhões, 

cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente ao 

que foi integralizado pela PETROS, sem considerar as perdas apontadas por laudos ou por 

comparativo de rentabilidade por meta atuarial”. 

 

II.B. IRREGULARIDADES NA APROVAÇÃO DO INVESTIMENTO 

II.B. 1. AUSÊNCIA DO APONTAMENTO DE RISCOS 

 

12. Conforme informações apuradas até o momento, os Relatórios ANP teriam 

deixado de apresentar a formalização da análise independente dos riscos inerentes ao 

Investimento, bem como teriam deixado de apresentar análise detalhada de alguns dos quesitos 

essenciais para realização dessa espécie de investimento, como por exemplo: (i) análise da 

composição da carteira do FIDC Trendbank, (ii) enquadramento nos limites de diversificação ou 

(iii) a análise do gestor, administrador, custodiante ou do próprio Trendbank (Background Check 

Integrity – BCI). 

 

 

II.C. SÍNTESE DOS INDÍCIOS: 

 





 

 

 

 

13. Em apertada síntese, dentre todos os fatos até hoje apurados em procedimentos e 

investigações, verificou-se: 

 

(i) Aparentes irregularidades na aprovação do investimento, conforme 

recomendado pelos Relatórios ANP e aprovado pelo COMIN e Diretoria Executiva, as quais 

teriam sido identificadas e desenvolvidas pela CIA, PREVIC e demais documentos/relatórios de 

suporte produzidos. 

 

(ii) Aparente ausência de apresentação dos riscos inerentes ao Investimento 

pelo Relatório ANP. 

 

(iii) Aparente ausência de documentação comprobatória do devido lastro dado 

aos direitos creditórios que compunham a carteira do FIDC Trendbank. 

 

(iv) Aparente concentração indevida de funções pelo Trendbank e possível 

conflito de interesses. 

 

(v) Aparente falta de realização de estudo comparativo entre investimentos 

possíveis/disponíveis pelo Relatório ANP a serem selecionados pela PETROS. 

 

(vi) Aparente inobservância das orientações norteadoras de investimentos da 

PETROS. 

 

(vii) Aparente inocorrência do devido acompanhamento do Investimento ao 

longo do período em que os recursos da PETROS estiveram aplicados no FIDC Trendbank. 

 

14. Ressalte-se que os Requeridos, dentro de suas respectivas competências, tiveram 

participação nos fatos acima apurados e, por conseguinte, colaboraram com os investimentos 

realizados no FIDC Trendbank, o que merece maior aprofundamento. 

 

II.D. PREJUÍZOS A SEREM APURADOS 

 

15. Conforme já apurado até o momento, a aprovação do investimento no FIDC 

Trendkank teria se dado com base em raras e precárias premissas do Laudo de Avaliação, o que 

pode ter sido realizado sem observar as normas legais e regulamentares. 

 

16. Neste sentido, a PETROS vem eivando esforços com o intuito de aprofundar as 

investigações internas, acompanhar as investigações levadas à cabo pelas autoridades 

competentes – inclusive prestando todo o auxílio necessário em relação às informações de que 





 

 

 

 

dispõe – e quantificar tecnicamente os prejuízos que lhe foram causados pelo investimento no 

FIDC Trendbank, cuja decisão teria contado com a participação dos Requeridos, em menor ou 

maior grau.  

  

17. Em razão das supostas irregularidades e prejuízos que ainda estão sendo 

apurados, a PETROS pretende preservar o direito de futura e eventualmente, ingressar com ação 

judicial objetivando a responsabilização dos agentes envolvidos e a reparação dos danos 

experimentados. 

 

18. Nesse contexto, buscando conferir segurança jurídica ao direito de exercício da 

pretensão de reparação civil enquanto apura maiores elementos e aguarda as investigações 

competentes, não resta alternativa à PETROS senão o ajuizamento do presente protesto para 

interrupção do prazo prescricional. 

 

III. DO DIREITO 

IV.A. LEGITIMIDADE DOS REQUERIDOS 

 

19. Pelo que se pode apurar até o momento, pode ter havido, por parte dos 

Requeridos, violação do dever de cuidado/diligência que poderiam/deveriam conhecer e 

observar,  agindo, assim, com culpa pelo dano que esta respeitável Fundação entenda ter 

sofrido, em descumprimento ao disposto nas Resoluções CMN 3456/07 e 3.792/09. Não se exclui 

a possibilidade de, no decorrer das investigações, surgirem também evidências de outras formas 

de conduta culposa ou até mesmo dolosa. 

 

20. No caso em tela, pelo que já foi apurado, é possível observar que vários atos ou 

omissões que teriam sido perpetradas pelos Requeridos podem estar eivados de negligência e 

imprudência por não observar os ditames legais previstos para a sua atuação (art. 1.011 do 

Código Civil, art. 153 da Lei das Sociedades Anônimas, Resolução CMN nº 3.456/07 e Resolução 

CMN n° 3.792/09). 

 

 

21. Assim, é legítima a inclusão de tais agentes no polo passivo da presente medida 

judicial de protesto, com vistas a preservar o direito e eventualmente ajuizar ação de reparação 

civil. 

 

IV.B. CABIMENTO DO PRESENTE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO 

 





 

 

 

 

22. O artigo 726 do Código de Processo Civil de 2015 aponta que “quem tiver interesse 

em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá 

notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.” 

 

23. Por tais conceitos preliminares é possível compreender que o protesto 

interruptivo de prescrição é o ato jurídico formal endereçado à autoridade competente para 

manifestação inequívoca do prejudicado quanto a ciência das partes envolvidas a acerca da 

suspensão do prazo prescricional, conforme determinado pelo inciso II, do artigo 202 do Código 

Civil. 

 

 

24. Como visto, por meio da presente medida judicial a PETROS pretende preservar 

seu direito de eventualmente exigir futuramente dos Requeridos a devida reparação por atos 

que lhe tenham causado prejuízos, cujo montante real ainda deve ser levantado. 

 

25. A despeito da intenção da PETROS de ajuizar ação de reparação civil, é certo que 

os fatos que darão ensejo à causa ainda estão sendo apurados em várias esferas 

administrativas e por órgãos distintos, seja na esfera cível ou criminal. 

 

26. Conforme exposto, os indícios de irregularidades dos investimentos em questão 

estão sob investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, no âmbito da Operação 

Greenfield; da PREVIC, no âmbito administrativo, que inclusive já lavrou auto de infração e 

processo administrativo; da própria PETROS, por meio de sindicância interna, e do Tribunal de 

Contas da União. 

 

27. Portanto, resta evidente o cabimento do presente protesto judicial como forma de 

interrupção do prazo prescricional, a fim de resguardar o eventual exercício do direito da PETROS 

de futuramente buscar judicialmente a reparação dos danos sofridos em decorrência dos atos 

supostamente praticados pelos Requeridos. 

 

IV. CITAÇÃO POR EDITAL – SR. LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO 

 

28. É importante frisar que todas as futuras tentativas de intimação pessoal do Sr. Luis 

Carlos que venham a ser realizadas serão infrutíferas. Isso porque, o Requerido se encontra 

foragido da justiça sem que seja possível o cumprimento de mandado de prisão preventiva 

determinado nos autos do processo 5047430-30.2018.4.04.7000, que tramita na 13ª Vara 

Federal de Curitiba. 

 





 

 

 

 

29. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Agravo 

Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 109.515/PR, onde o Sr. Luis Carlos figura como 

recorrente, atestou que:  

 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. 

CONFIGURADOS. GARANTIA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. 

CONTEMPORANEIDADE. VALORES OCULTOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VALORES E BENS 

NO EXTERIOR. PACIENTE QUE SAIU DEFINITIVAMENTE DO PAÍS. CIDADANIA 

ESTRANGEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS 

CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - In casu, da argumentação 

veiculada no decreto de prisão preventiva do agravante, não se vislumbra a existência de 

constrangimento ilegal que justifique o provimento do agravo. Isso porque, da análise da 

decisão reprochada, tem-se que a custódia estaria devidamente fundamentada na 

garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com 

indicação de dados concretos, tendentes à conformação destes requisitos. V - No presente 

caso, em cognição sumária, tem-se que o recorrente desempenhou papel fundamental em 

todo o esquema de gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro narrado, 

provocando prejuízo de elevada monta à estatal Petrobras e ao fundo de pensão Petros, 

não havendo que ser considerada, da mesma forma, eventual ausência de 

contemporaneidade, uma vez que permanece, ainda, o risco provável de que possa dispor 

livremente do produto obtido com a prática criminosa. VI - A probabilidade de reiteração 

e persistência na prática de atividades ilícitas, evidenciados na decisão que decretou a 

prisão preventiva, bem como no acórdão que denegou o habeas corpus, consubstanciam 

o requisito da garantia da ordem pública, densificando-o diante das singularidades da 

situação concreta. VII - O recorrente possui cidadania portuguesa e dispõe de acesso a 

bens e valores que são produto do crime e ainda não foram recuperados, dos quais se 

destacam dois imóveis adquiridos em Portugal. Atualmente se encontra no exterior, 

tendo apresentado à Receita Federal, em 2015, declaração de saída definitiva do país. 

Ademais, em vista de sua ausência do Brasil, pende pedido de cooperação jurídica 

internacional para o prosseguimento da ação penal. Valorados em conjunto esses 

elementos, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada por 

necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...) Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no RHC 109.515/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

06/06/2019, DJe 12/06/2019) 

 

30. Uma vez residindo no exterior e tendo em vista que a dificuldade de o encontrar 

não é impeditiva apenas na presente demanda, mas também em ação penal ajuizada pelo 

Ministério Público Federal onde foi, inclusive, expedido mandado de prisão preventiva, fica a ora 





 

 

 

 

Requerente impossibilitada de informar endereços para a realização do ato processual, tendo 

como única alternativa para o prosseguimento do presente feito a citação por edital, com fulcro 

no artigo 256, II do NCPC6, o que, desde já, se requer. 

 

V. DO PEDIDO 

  

31. Diante do exposto, uma vez preenchidos os requisitos legais, a PETROS requer seja 

deferido o processamento do presente protesto interruptivo de prescrição, nos termos do art. 

202, II, do Código Civil, e art. 726 e seguintes do Código de Processo Civil, determinando-se, em 

seguida, a intimação dos ora Requeridos nos endereços apontados no preâmbulo, nos termos do 

art. 240 e seguintes do CPC. 

 

32. Requer também a citação por edital do Sr. Luis Carlos Fernandes Afonso, nos 

termos do art. 256, II do NCPC. 

 

33. Requer, ainda, a V.Exa. se digne determinar que todas as intimações relativas a 

este processo sejam feitas, EXCLUSIVAMENTE, em nome do Dr. Jorge Henrique Monteiro de 

Almeida Filho (OAB-RJ 104.348), com endereço profissional na Rua do Mercado, nº 11, 7º andar, 

Centro - RJ – CEP 20010-120, independentemente de quaisquer outros advogados que assinem 

esta ou futuras petições, pena de nulidade das intimações feitas de outra forma, como de 

direito. 

 

34. Dá-se a causa, para efeitos meramente fiscais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 

 

Nesses termos, 

pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2019 

 

Jorge Henrique Monteiro de Almeida Filho  

OAB-RJ 104.348 

 

Vinicius Rodrigues Lanhas 

OAB-RJ 166.901 

 

 

 
6 Art. 256.  A citação por edital será feita: II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 
citando 
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