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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social  

TC 013.043/2014-5 

Tipo: Denúncia 

Unidade jurisdicionada: Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar 
(Previc) 

Denunciante: identidade preservada (Le i 
8.443/1992, art. 55) 

Procurador: não há 

Interessado em sustentação oral: não há 

Proposta: preliminar (diligência) 

INTRODUÇÃO 

 Cuidam os autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na gestão dos 

recursos públicos que constituem o patrimônio do Fundo Petros do Sistema Petrobrás (Plano Petros 
PPSP), ressaltando agressões aos contratos e aos direitos previdenciários de seus participantes.  

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

2. Inicialmente, deve-se registrar que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade 
constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do 

Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e 
objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço dos denunciantes, bem como encontrar-se 
acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada. 

3. Além disso, qualquer associação possui legitimidade para denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o Tribunal, consoante disposto no art. 234 do RI/TCU. 

4. Dessa forma, a denúncia poderá ser apurada em caráter sigiloso, para fins de comprovar 

a sua procedência, nos termos do art. 234, § 2º, do Regimento Interno do TCU. 

EXAME TÉCNICO 

5. A denúncia é dirigida ao Fundo Petros PPSP,  

em decorrência das graves e contínuas agressões da Petrobrás S.A. e Petros - Fundação 
Petrobras de Seguridade Social à sua estrutura e concepção atuária originais, da gestão temerária 
de investimentos realizados com o seu patrimônio e do desrespeito a compromissos 
previdenciários assumidos com os participantes do Plano e a seus devidos direitos transitados 
em julgado ao fim de milhares de ações reivindicatórias vitoriosas na Justiça, apontando para o 
que isso tudo representa de risco objetivo e subjetivo de danos financeiros a serem cobertos com 
recursos públicos e acolhidos na esfera de responsabilidade da União, visto ser a Petrobrás uma 
empresa de controle estatal (peça 2, p. 2). 

6. O denunciante informa que já encaminhou solicitação à Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc), inclusive solicitando ação disciplinadora junto à Petros pelo 

descumprimento do prazo regulamentar para que a Entidade Fechada de Previdência Complementar 
(EFPC) atenda ao pedido de informações dos participantes (peça 2, p. 2). 

7. O denunciante exemplifica como prática irregular junto ao Fundo Petros PPSP a 
informação no Parecer Anual do Conselho Fiscal da Petros do exercício de 2013, em que quatro 
conselheiros fizeram importantes recomendações ao Conselho Deliberativo após examinarem as 

Demonstrações Contábeis e o Parecer da Auditoria Independente emitido pela empresa BDO RCS 
Auditores Independentes (peça 2, p. 3). 

8.  O denunciante destaca que os Conselheiros Fiscais não recomendaram a aprovação das 
Demonstrações Contábeis ao Conselho Deliberativo e cita, ainda, o seguinte trecho do parecer em 
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relação a diversos planos operados pela Petros, dentre os quais o Petros Braskem: “indicam déficits 
de custeio administrativo, suportados no exercício de 2013 pelos fundos administrativos dos Planos 

Petros do Sistema Petrobrás e Petros-2”. Essa prática, informa, contraria as Resoluções CGPC 14 e 
29 e foi considerada “imprópria” pela Previc por meio do Ofício 4186/2012/CGMC/Dicae/Previc de 
13/11/2012 (peça 2, p. 3). 

9. Assim, conforme estabelece o art. 3° da Resolução MPS/CGPC 14, de 1/10/2014, sobre 
a independência de cada plano de benefícios, o denunciante entende que “um plano não pode 

subsidiar financeiramente o outro” (peça 2, p. 4). 

10. O Parecer Anual do Conselho Fiscal da Petros, referente ao exercício de 2013, destacou 
que não recomendou a aprovação das Demonstrações Contábeis dos Planos Petros PQU, Petros 

Braskem, Petros Ultrafértil, Petros Copesul, Petros Lanxess, PetroNitriflex/DSM, Repsol YPF, 
Cachoeira Dourada, Concepa, DBA, Transpetro, Triunfo Vida, Alesat, IBP, PQU Previdência,  

Copesulprev, Misto Sanasa, Manguinhos, Termoprev, Fiepeprev, TBG, PTAprev, PrevFiepa, 
PrevFiea, GasPrev, Petro-RG, Liquigás, SulGasprev, Simeprev, IBA, Culturaprev, SindMed/RJ, 
CROPrev, CRAPrev, Aduanaprev, Anaparprev, Fenajprev, Previttel, Unimed BH, Cooperado, 

PreviContas, Prev-Estat, CRCprev, Previtália, Prevtran e EsportePrev (peça 2, p. 7-8). 

11. O Parecer também não recomendou as Demonstrações Contábeis do Plano Petros do 

Sistema Petrobrás e Petros-2 pelos seguintes motivos, entre outros: a intenção da Petros de não 
repor os recursos retirados destes planos, continuar a retirar recursos nos próximos três anos para o 
equilíbrio administrativo dos planos deficitários citados no item anterior e retirar recursos 

indefinidamente para o sustento do plano Anaparprev; e não contratação de auditoria externa para 
calcular o valor retirado dos referidos planos (peça 2, p. 8). 

12. Quanto às Demonstrações Contábeis Consolidadas da Fundação, os conselheiros não 

recomendaram a sua aprovação, pois consideraram que o valor apresentado dos Fundos 
Administrativos era “irreal”, na medida em que incorporou fundos administrativos fictícios, criados 

para os planos Repsol, lBPprev, Misto Sanasa, Termoprev, PTAprev, Previcontas, Previfiepa, 
Gasprev e Sulgasprev. Os conselheiros apontaram que o superávit do custeio administrativo desses 
planos foi conseguido adotando-se a nova metodologia criada pela Petros que os isentou de parte de 

seu custeio administrativo, o que contraria a legislação, e relataram que temiam que se esses planos 
formalizassem a retirada de patrocínio poderiam resgatar um fundo administrativo para o qual não 

contribuíram, o que oneraria ainda mais os participantes dos Planos Petros do Sistema Petrobrás e 
do Petros-2, além de sua patrocinadora Petrobrás (peça 2, p. 9).  

13. Outro documento encaminhado pelo denunciante trata de agressões da Petrobrás à 

estrutura original do Plano Petrus PPSP e aos contratos e direitos de seus participantes, com 
possível ampliação da geração de passivos previdenciários de responsabilidade da empresa (peça 4, 

p. 1). 

14. Nesse documento, o denunciante defende que 

Com o claro objetivo de reduzir ou eliminar compromissos financeiros de natureza atuarial com 
seus empregados ativos, aposentados e pensionistas, entendemos que há alguns anos a Petrobrás 
e Petros vêm fragilizando a estrutura e concepção atuária originais do Plano Petros PPSP, com 
medidas de agressão a compromissos contratuais assumidos com os participantes do Plano e 
adoção de vários subterfúgios remuneratórios para os empregados ativos, os quais acarretam 
fortes perdas financeiras nos benefícios que deveriam ser pagos aos aposentados e às pensões 
devidas às pensionistas (peça 4, p. 2). 

15. Informa, ainda, que essas perdas têm sido objeto de contestação em processos judiciais  
e que a maioria dos processos estão sendo julgados a favor dos reclamantes. Porém, a execução das 
sentenças enfrenta dificuldades junto à Petrobrás e à Petros no que diz respeito ao seu 

reconhecimento e atendimento e destacou que “a falta de informações públicas e precisas a respeito 
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do montante desse passivo judicial e acessíveis aos participantes do Plano torna ainda mais insegura 
a relação desses participantes com o Plano Petros PPSP e a sua credibilidade na Petros” na medida 

em que a contabilidade desse montante não é clara e o valor é impactante devido à quantidade de 
processos e dos valores envolvidos (peça 4, p. 3). 

16. O denunciante alega, também, a ameaça da Petrobrás e da Petros à estrutura atuarial e 

financeira do Plano Petros PPSP configurada na decisão de “separação de massas” de participantes 
do Plano Petros PPSP para criar dois planos distintos: o Plano Petros do Sistema Petrobrás – 

Repactuados e o Plano Petros do Sistema Petrobrás – Não Repactuados. Essa decisão não encontra 
respaldo nas leis vigentes e nos regulamentos técnicos, defende o denunciante (peça 4, p. 3). 

17. No Plano Petros do Sistema Petrobrás – Repactuados, explica, 

ficariam aqueles que em 2006/2007 e 2011 aceitaram repactuar as condições de reajuste dos 
salários (ativos), benefícios (aposentados) e pensões (pensionistas) em seus contratos originais 
de ingresso no Plano Petros PPSP, em troca de um montante em dinheiro, à época, da ordem de 
no mínimo R$ 15.000,00 ou três salários mensais (peça 4, p. 3). 

18. Na visão do denunciante, a “separação de massas” agride “as características técnicas 

atuariais de unidade e mutualismo que alicerçam a concepção original do Plano” e “comprometem 
gravemente a sua sustentabilidade e capacidade de honrar compromissos previdenciários junto aos 
seus participantes” (peça 4, p. 3-4). 

19. Além disso, o denunciante teme que essa separação seja uma preparação para a retirada 
de patrocínio do Plano Petros Não-Repactuados por parte das patrocinadoras Petrobrás e BR 

Distribuidora (peça 4, p. 4). 

20. A Previc já havia sido acionada para prestar explicações e orientações, porém, o 
denunciante considerou a resposta do órgão, por meio do Ofício Previc Ofic. 2329/2013, evasiva 

(peça 3, p. 4). 

21. Por fim, o denunciante solicita: 

o exame de possíveis irregularidades contidas na proposta de execução da pretensa “separação 
de massas” do Plano Petros PPSP, como anunciada pela Petros e com aparente anuência dos 
Atuários responsáveis, por entendermos tratar-se de uma gravíssima afronta à sustentabilidade 
atuarial e financeira do citado Plano, aos nossos legítimos direitos e à nossa dignidade 
profissional e pessoal, especialmente nesse já avançado tempo de nossas vidas (peça 4, p. 5).  

22. Apesar de constar nos autos a Nota 07/2013/CGCP/Difis/Previc, de 14/6/2013, em que 
a Previc analisa reclamações de diversos participantes sobre suposto descumprimento de cláusula 

do regulamento do Plano Petros, há que se diligenciar ao órgão para que se manifeste sobre o 
presente processo, tendo em vista, também, que a data da Nota é referente ao ano passado. 

23. Assim, sugere-se realizar diligência à Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) para que se manifeste em relação à denúncia em tela, informando se as 
irregularidades levantadas pelo denunciante são procedentes e se podem acarretar prejuízos à 

Petrobrás. 

CONCLUSÃO 

24. O documento constante da peça 1 deve ser conhecido como denúncia, por preencher os 

requisitos previstos nos arts. 235 do Regimento Interno do TCU (item 2). 

25. Os elementos apresentados não são suficientes para caracterizar as possíveis 

irregularidades apontadas, motivo pelo qual se coloca a necessidade de realizar diligência à Previc 
(item 23). 
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

26. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos 
nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal (item 2); 

 b) realizar diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, à Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (Previc), para que, no prazo de 15 dias: 

 b.1) informe se foram constatadas irregularidades nos procedimentos relativos à 

utilização de recursos financeiros do Fundo Petros PPSP e do Petros-2 para custear déficits de 
custeio administrativo de outros Planos, configurando-se uso irregular de recursos de caráter 
público (itens 7 a 12); 

 b.2) informe se foram constatadas irregularidades nos procedimentos relativos à decisão 
de “separação de massas” de participantes do Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos 

e distintos planos, o Plano Petros do Sistema Petrobrás – Repactuados e o Plano Petros do sistema 
Petrobrás – Não Repactuados (itens 13 a 21); 

 b.3) informe se os procedimentos acima causaram ou podem causar prejuízos à 

Petrobrás; 

 b.4) encaminhe outras informações, relacionadas a este assunto, que a Previc julgar 

relevantes para elucidação do tema, tais como Relatório de Fiscalização; 

 c) encaminhar cópia das peças 2 e 4 que deverão subsidiar as manifestações a serem 
requeridas. 

 

 

Secex Previdência, em 11 de agosto de 2014. 

 

(assinado eletronicamente) 

Cláudia Mara Vidal Bebiano 

AUFC – Mat. 9502-8 
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
PREVIDENCIA SOCIAL	 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Oficio 11 0 22 S /DIFIS/PRESTIC

Brasilia-DF! ( de ^46& 2014.

Ao Senhor,
Fábio Henrique Granja e Barros
Secretario do Tribunal de Contas da União.

SAFS Qd 4 Lote 1 - Ed. Sede Sala 156 Cidade: Brasilia UF: DF
CEP: 70.042-900

Assunto: Solicitacao de InformaçOes

Referência: Oficio n° 0689/2014 — TCU/SecexPrevidéncia.	 0 00051 7

Senhor Secretario,

395170

1. Cumprimentando-o cordialmente, virnos por meio desse encaminhar, em anexo, Resposta

a solicitaçAo do Tribunal de Contas da Uniâo - TCU, o qual por meio do OfIcio n°
0689/2014/TCU/Secex Previdência, de 15.08.14, recebido nesta CGFD em 21/08/2014, Processo
TC 013.043/2014-5 solicita que a PREVIC preste comunicaço acerca dos seguintes pontos:

a) Se foram constatadas irregularidade nos procedirnentos relativos a utiiização de
recursos financeiros do Fundo Petros PPSP e do Petros-2 para custear deficits de
custeio administrativo de outros Pianos, configurando-se uso irregular de recursos de
caráterpzbiico (itens 7 a 12),

b) Se foram constatadas irregularidades nos procedirnentos reiativos a decisão de
"separacão de massas" de participantes do Piano Petros PPSP corn objetivo de crir

dois novos e distintos pianos, o Piano Petros Sisterna Petrobrás - Repactuados e o Piano
Petros do sisterna Petrobrás - Não Repactuados (itens 13 a 21)

c) Se os procedimentos acirna causararn prejuIzo a Petrobrás,

d) Encarninhe outras inforrnacöes, reiacionadas a este assunto, que a Previc julgar
relevantes para a elucidação do tema, tais corno Reiatório de Fiscalização.

2. Assim, encarninhamos cOpia da Nota n° 40/2014/CGFD/DIFIS/PREVIC, datada de 1 1 de
setembro de 2014, bern como do Despacho n° 268/2014/CGTR/DITEC/PREVIC, de 27 de
agosto de 2014.

	

3.	 Reiterarnos protestos de elevadas estima e consideraçao.

Atenciosamente,
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q-0h., PREVIC
SUPERINTENDENCIA NACIOMAL DE

PREVWENCZA SOCIAL 	 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Nota n° 40/2014/CGFDIDIFIS/PREVIC
BrasIlia, 10 de setembro de 2014

Entidade: FundaçAo Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Referência: Oficio n° 0689/2014/TCU/Secex Previdência, de 15.08.14

Assunto: Solicitacao de informacOes
Interessado: Tribunal de Contas da Unio

	

1.	 INTRODUçAO

0 presente expediente tern como objetivo atender o pleito do Tribunal de Contas
da Unio - TCU, o qual por rneio do Oficio n° 0689/2014/TCU/Secex Previdência, de
15.08.14, recebido nesta CGFD em 21/08/2014, Processo TC 013.043/2014-5 solicita que
a PREVIC preste comunicaçAo acerca dos seguintes pontos;

a) Se foram constatadas irregularidade nos procedirnentos relativos a

utiiizacão de recursos financeiros do Fundo Petros PPSP e do Petros-2 para

custear deficits de custeio administrativo de outros Pianos, configurando-se uso

irregular de recursos de caráterpáblico (itens 7 a 12);

b) Se foram constatadas irreguiaridades nos procedirnentos reiativos a

decisâo de "separacâo de massas" de participantes do Piano Petros PPSP corn

objetivo de criar dois novos e distintos pianos, o Piano Petros Sisterna Petrobrás

- Repactuados e o Piano Petros do sisterna Petrobrás - Não Repactuados (itens

13a21)

c) Se os procedimentos acirna causararn prejuIzo a Petrobrás;

d) Encarninhe outras inforrnacöes, reiacionadas a este assunto, que a Previc

juigar relevantes para a elucidação do terna, tais corno Relatório de Fiscal izacão.

	2.	 RESPOSTA

Em relação as solicitaçOes realizada entende-se que os itens "b" e "c" foram
respondidos pelo Despacho n° 268/2014/CGTRIDITEC/PreViC, de 29/08/2014. No que
tange ao item "d", o processo encontra-se na DITEC em anáiise e nào houve fiscalizacAo

sobre o assunto.

Em relaçAo ao item "a" informarnos que em 2010, foi detectado pelo serviço de
monitorarnento desta Superintendéncia Nacional de Previdência Complementar - Previc
que a Petros não procedia ao 'registro contábil da participacâo dos pianos de beneficios
administrados no Fundo Administrativo do. Prograrna de Gestào Administrativa - PGA,
contrariando, dessa forma, disposicöes previstas na InstruçAo Normativa SPC n° 34, de 24

de setembro de 2009.

Cabe, no entanto, observar que de acordo corn a iegisiacào anterior-sta
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Fl. 2 dallotanb

segregaçâo näo era obrigatória e neste sentido a Entidde em questo adotava modelo d
gestào Unica para todos os pianos de beneficios. A inIroduçao de novas regras contábeis
exigiu que o processo de gesto administrativa fosse eriiâo segregado.

Para a correcâo, tal participaço deveria ser reaiizada através a utiiizacao da
rubricas contábeis "1.2.2.3.00.00.00 - ParticipaçAo no Piano de GestAo idministrativa" e
"2.3.2.2.02.00.00 - Participaço no Fundo AdministratvoPGA" nos ba1ncetes contäbei
de cada piano de beneficios, de forma ,a tornar claraa equivalência pqtrimonial dësses
pianos no PGA.

Após a anáiise das argumentacOes da Fun1açâo, apresentadis por meth d
expediente Pres-085/2011, de 15 de fevereiro de 2011, o órgAo supervisorveio a ratificar
exigência dos procedimentos contábeis aqui comentados, por mei9 do Oficio n
2.635/201 1/CGMC/DIAcE/pR1 yJc, de 24 dejunho de 2011, o quai conedeu o prazo ati
janeiro de 2012, para reguiarizaçAo da situacAo.

No ano de 2011, foram reaiizadas FiscaiizaçOes Diretas - F '  pianos d
beneficios administrados peia Petros, onde sè verificou L a inadequaço dosprodedimnto
adotados. Após todo o processo, em atencAo as determiraçOes resultantes das FicalizçOe
Diretas e também ao Oficio n° 2.635/201 1/CGMC/DIAGE/PREVIC, a Enidade promovet
ajustes nos procedimentos contábeis e nos balancetes referentes ao priméiro trimestre d
2012.

Quanto a participaçâo de cada piano de beneficio no piano de gestac
administrativa, a EFPC alega que a gestâO do custio administrativo dos pianos de
benefIcios era reaiizada de forma compartiihada, e, portinto, nâo haveria possibiiidade de
se ievantar a participacAo de cada piano de benefIcios notFundo Administtativo do PGA.

Observa-se ainda que a entidade afirma ter omado as proviklênáias para sua
adequaco como a reviso e atualizacâo do modelo de apuraco de gásos, critérios de
viabiiidade financeira, dentre outras no intuito de atender as demandas solicitadas. Diante
desta situacAo, a entidade manifestou, em reuniâo datáda em 29 de agqsto de 2013, a
intençäo de propositura de Termo de Ajustamento de conduta - TAC coin o objetivo de
equacionar e equiiibrar o custeio administrativo dos pianos de beneficios administrados
pela EFPC, na forma da Instruço MPS/PREVIC N o 03, de 29 dejunho de 010.

A proposta de TAC encontra-se em trâmite na PREVIC.

Estas sâo as informacOes desta CGFD/DIFIS. Ericaminhe-se a presnte Nota como
anexo de oficio ao TCU.

Sergio D
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PREVIC
SUPERINTENDENCIANACIO pjALØE Irnrir

PREVIDENCIA SOCIAL	 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Despacho no 268/2014/CGTRJDITEç/PREVIC Cadastro ern:	 0c,

Referência: Oficio 0689/201 4-TCU/SecexPrevidência, de 15/8/2014.
Comando: 385469700
Interessado: Tribunal de Contas da Uniâo - TCU

Entidade:	 Fundaçâo Petrobrás de Seguridade Social - Petros.

Assunto:	 Solicitacäo de informaçOes sobre possIveis irregularidades praticadas
pela Fundacao PetrobrasdeSeguridade Social —PETROS.

Senhor Coordenador,

1. Trata-se do ofIcio em referência, protocolado nesta Superintendência em
20 de agosto de 2014, pelo qual a Secretaria de Controle Externo da Previdência, do
Trabaiho e da Assistência Social do Tribunal de Contas da Uniâo solicita as
informaçOes a seguir, corn vistas ao saneamento do processo de Denüncia, TC
013.043/2014-5.

a) se foram constatadas irrégularidades nos procedirnentos relativos a utiiizacäo
de recursosfinanceiros do Fundo PPSP e do Petros - 2 para custear deficits de
custeio adnzinistrativo de out ros Pianos, configurando-se uso irregular de
caráterptblico (itens 7 a 12);

b) se forani constatadas irregularidades nos procedirnentos relativos a decisão de
"separacão de massas" de participantes do Piano Petros PPSP corn ó objetivo
de criar dois novos e distintos Pianos, o Piano Petros do Sisterna Petrobrás -
Repactuados e o Piano Petros do sisterna Petrobrás - Ndo Repactuados (liens
13 a21);

c) se Os procedinientos acirna causararn oii podem causar prejuIzos a Petrobrás,

d) encarninhe outras inforrnacoes, relacionadas a este assunto, que a Previcjuigar
reievantes para eiucidação do tenia, tais conzo Reiatório de Fiscalização.

2. Em reiacao a solicitaço formalizada no item "a", entende-se que a
resposta foge a competência desta diretoria, motivo pelo qual nào será objeto de
manifestacAo no presente despacho. Sendo assim, sugerimos o envio do processo, apOs
nossa resposta aos demais itens, a . Diretoria de Fiscalizacäo (DIFIS), para sua
rnanifestaço no prazo estabelecido, entendendo-se que o questionamento posto
enquadra-se na esfera de competência daquela diretoria.

3. Importante esciarecer, que o processo de ciso do Piano PPSP, CNPB no
1970.0001-47("separacão de massas"), protocolado nesta Superintendência em 14 de
abril de 2014, sob o comando n° 379816430, encontra-se em fase de exigências,
aguardando resposta da EFPC, e, portanto, ainda em análise.

4. Contudo, sobre o questionamento feito no item "b": se foram constatadas
irreguiaridades nos procedinientos reiativos a decisâo de "separacäo de rnassas" de
participantes do Piano Petros PPSP [...J, seguem as consideraçoes pertinentes e a
resposta desta diretoria.

5. Inicialmente cabe salientar que a operacao de cisâo de piano de
benefIcios pode decorrer da opcâo do patrocinador em segregar o piano de benefIcios

Despacho n° 268 - TCU - PETROS - Solicitacao de Jnfonnac8o para subsdiosAS.
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em dois ou mais Pianos de benefIcios, -por iriciativa da enti
determinacao da Previc, fundamentada péla existênbia de grupos de
direitos diferentes, como forma de evitar subsidio cruzado indevido e
ficando como responsávei peia operacionalizacâo do processo a EFI
do piano. Tal operacAo encontra amparo legal no inciso II d(
Complementar n° 109, de 29 de .maiode 2001,bem como em
pertinentes a matéria.

le ou ate

re esses gru
administrâd

art. 33 da
tros normati

6. Nesse contexto, cumpre-nos esclarecr que a anáiise dos processos dess
espécie é reaiizada sob ëondiçOes legais e parânetros necessários a aprovaçAo di
operacao, dentre os quais incluem aqueies que disciplinam os procedinientos relativos
decisäo pela operação, tais como:

v' Formal solicitacao da operacäo pelo patrocinador a EFPC;
V' Expressa manifestaço favoravel do orgo responsavelpela supervlsäo,

coordenacao e controle do patrocinador a operaçâo, no caso de patrocinador
sujeitoàLCn° 108/01;e

/ Ata de reunio do órgâo estatutário competente da EFPC, aprovando a operiçào1

7. Nesse sentido, temos a informar qué da análise inicial do processo de
cisao do Piano PPSP, formaiizada no Parecer n° 55/2014/CGTRJDITEC/PREVIC, de 1'9
de maio de 2014, näo foram constatadas irregularidades nos procedimentós adotadcis
pela EFPC, relacionados a decisão da cisAo do Pidno PPSP ("sepaaO de massas").
Ressalta-se, ainda, que de acordo corn a análise 1 dos documentosl relacionados ab
requisito em tela, nAo houve ressaivas quanto as condiçOes iegais e par metros exigidost

8 Quanto a solicitacâo do item "c", se os procedinientos lacinia causaran
ou podeni causar prejuIzos a Petrobrás, cabe esciarécer que em se tratando de empresa
estatai federal, sujeita a LC n° 108/01, compete ao Orgào responsáveipela supervisâ,
coordenacao e controle do patrocinador (DEST) manifestar-se sore assuntos de'
interesse das empresas estatais relacionadas ao Piano de Beneficios Previdenciarios, enki
especial acerca da eiaboraco ou aiteraçâo de esta'tutos, reguiaments, convenios d
adeso, pianos de custeio e assunçao de compromissos, conforme dispsto no art 4° d&
LC no 108, de 29/05/2001, no art 2°, inciso IV do Decreto n° 3 735, de 24/01/2001 e no
Decreto no 7 675, de 20/01/2012, em seu art 6°, inciso IV, ahnea "f'

9 Nesse sentido, informamos que conforme OfIcio n o 015/2014-AEGE/SE1
MME de 21/01/2014, Oficio no 34/DEST-MP de 16/01/2014 e Nota Tecnica n
12/CGINP-MP, constante do processo de cisäo do Piano PPSP, o Mrnisterio d
Planejamento Orçamento e Gesto e 0 Ministério de Minas e Energiia, consideraran1i
apropriada e oportuna a separacäo de massas, aiém de essencial parA o equilIbrio d?
Piano PPSP, em funçao dos indices diferenciados dereajuste de benéfIios e dos efeito
que podem recair sobre o piano, impondo de forma iguai o mesmo planb de custeio Pala
massas cujo custo deve ser dissociado porser desiguái. 	 I
10.	 Relativamente ao item "d", que solicita

• do tema, tais como Relatório de Fiscaiizaço, reitèranos que o proces
analise nesta Diretoria de Analise Técnica (DITEC), aguardando r
quanto as exigéncias formalizadas no Parecer suprarnencionado, e, p

Setor Bancáno None Quadra 2 Bloco N 7 andar CEP 70040 000— BrasilIa/OF —(61) 204v
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concluldo. Todavia, sugere-se o envio da solicitaçao a Diretoria de Fiscalizacào, Para
conhecimento e rnanifestacâo que julgar cabIvel no âmbito da sua atuacAo.

H. Sendo essas consideracoes que julgamos convenientes ao caso,
encaminhe-se o presente despacho ao Sr. Diretor de Análise Tëcnica e caso seus termos
sejarn ratificados, encaminhar a Difis Para manifestaco e posterior devoluçäo ac,
Gabinete/Previc.

A consideracAo de Vossa Senhoria.

Brasilia (DF),27 de agosto de 2014.

Jos nilr
taelmes 

Wouto

Esp	 I 	 Previdência Complementar

De acordo, em 2_ .de frO > C)	 de 2014.
Encaminhe-se a Sr. Coordenador-Geral Substituto da CGTR, Para apreciacào.

Germa

Coordenadork da Ditec.

Dc acordo, em	 de	 de 2014.
Encaminhe-se ao Senhor iretor da Ditec, Para apreciacAo.

Coordenador-Gera e AutorizacAo Para Transferência, Fusâo, Cisão, Incorporacão e
Retirada Substituto.

De acordo, em	 de	 de 2014.
Encari1ie-se a Difis e posteriormente ao Gabinete/Previc, naforma proposta.

-

r

Setor Bancârto Norte, Quadra 2, Bloco "NW, 70 andar - CEP 70.040-000 - BrasIIiafDF —(61) 2021-2043 - previc.dftec@previdencia.gov.
^r

 no 268 - TCU - PETROS - Solicitacao de informac8o para subsidlo de processo - JAS.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53320209.



1	 1

It

C(li J O ! c'	 4 S

f	 I

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53320209.



 

SisDoc: TCE 3 versão 2.docx - 2014 - Secex Previdência (Compartilhado) 1 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social 

TC 013.043/2014-5 

Tipo: Denúncia 

Unidade jurisdicionada: Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar 
(Previc) 

Denunciante: identidade preservada (Le i 
8.443/1992, art. 55) 

Procurador: não há 

Interessado em sustentação oral: não há 

Proposta: de mérito 

INTRODUÇÃO 

 Cuidam os autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na gestão dos 

recursos públicos que constituem o patrimônio do Fundo Petros do Sistema Petrobrás (Plano Petros 
PPSP), ressaltando agressões aos contratos e aos direitos previdenciários de seus participantes.  

HISTÓRICO 

2. A instrução anterior (peça 5) propôs o envio de diligência à Previc nos seguintes 
termos:  

 a) informe se foram constatadas irregularidades nos procedimentos relativos à utilização 
de recursos financeiros do Fundo Petros PPSP e do Petros-2 para custear déficits de custeio 
administrativo de outros Planos, configurando-se uso irregular de recursos de caráter público;  

 b) informe se foram constatadas irregularidades nos procedimentos relativos à decisão 
de “separação de massas” de participantes do Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos 
e distintos planos, o Plano Petros do Sistema Petrobrás – Repactuados e o Plano Petros do sistema 

Petrobrás – Não Repactuados;  

 c) informe se os procedimentos acima causaram ou podem causar prejuízos à Petrobrás;  

 d) encaminhe outras informações, relacionadas a este assunto, que a Previc julgar 
relevantes para elucidação do tema, tais como Relatório de Fiscalização. 

EXAME TÉCNICO 

3. Em resposta à diligência promovida por esta Secretaria, por meio do Ofício 0689/2014-
TCU/SecexPrevidência, datado de 15/8/2014 (peça 8), a Previc apresentou, tempestivamente, as 

informações constantes da peça 10. 

4. A Previc informa, em relação ao item “a”, que, em 2010, o serviço de monitoramento 
detectou que a Petros “não procedia ao registro contábil da participação dos planos de benefícios 

administrados no Fundo Administrativo do Programa de Gestão Administrativa (PGA), 
contrariando dessa forma, disposições previstas na Instrução Normativa SPC 34, de 24 de setembro 

de 2009” (peça 10, p. 2).  

5. Porém, salienta que a segregação não era obrigatória, de acordo com a legislação 
anterior, e assim, a entidade “adotava modelo de gestão única para todos os planos de benefícios.  A 

introdução de novas regras contábeis exigiu que o processo de gestão administrativa fosse então 
segregado” (peça 10, p. 3). 

6. Para corrigir, a participação deveria ser realizada mediante a utilização das seguintes 
rubricas contábeis: 1.2.2.3.00.00.00 – Participação no Plano de Gestão Administrativa e 
2.3.2.2.02.00.00 – Participação no Fundo Administrativo PGA nos balancetes de cada plano de 

benefícios, de modo a evidenciar a equivalência patrimonial desses planos no PGA. Após 
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Secretaria-Geral de Controle Externo 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social 

manifestação da Fundação, a Previc ratificou a exigência desses procedimentos contábeis e 
concedeu prazo até janeiro de 2012 para que a situação fosse regularizada (peça 10, p. 3). 

7. Em 2011, a Previc executou Fiscalizações Diretas (FD) em planos de benefícios 
administrados pela Petros e identificou a inadequação dos procedimentos adotados. Após o 
processo de fiscalização, a entidade promoveu os ajustes nos procedimentos contábeis e nos 

balancetes referentes ao primeiro trimestre de 2012 (peça 10, p. 3).  

8. A Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) defendeu que “a gestão do 

custeio administrativo dos planos de benefícios era realizada de forma compartilhada, e, portanto, 
não haveria possibilidade de se levantar a participação de cada plano de benefícios no Fundo 
Administrativo do PGA.” A entidade afirma, ainda, que tomou “as providências para sua adequação 

como a revisão e atualização do modelo de apuração de gastos, critérios de viabilidade financeira, 
dentre outras no intuito de atender as demandas solicitadas.” Diante dessa situação , a Previc 

informou que a entidade manifestou “a intenção de propositura de Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) com o objetivo de equacionar e equilibrar o custeio administrativo dos planos de 
benefícios administrados pela EFPC, na forma da Instrução MPS/Previc 3 de 29/6/2010.” Tal 

proposta encontra-se em trâmite na Previc (peça 10, p. 3).  

9. Com relação ao item “b”, a Previc esclarece, inicialmente, que o processo de cisão do 

Plano PPSP “encontra-se em fase de exigências, aguardando resposta da EFPC, e, portanto, ainda 
em análise” (peça 10, p. 4). 

10. Apesar disso, a Previc encaminha algumas considerações pertinentes em relação ao 

assunto. Primeiramente salienta que a operação de cisão de plano de benefícios está amparada no 
inciso II do art. 33 da Lei Complementar 109, de 29/5/2001, além de outros normativos atinentes à 
matéria, e explica que a operação pode proceder: 

da opção do patrocinador em segregar o plano de benefícios em dois ou mais Planos de 
benefícios, por iniciativa da entidade ou até por determinação da Previc, fundamentada pela 
existência de grupos de participantes com direitos diferentes, como forma de evitar subsídio 
cruzado indevido entre esses grupos, ficando como responsável pela operacionalização do 
processo a EFPC administradora do plano (peça 10, p. 4-5). 

11. Diante disso, a Previc esclarece que a análise dos processos desse tipo “é realizada sob 

condições legais e parâmetros necessários à aprovação da operação”, entre os quais estão aqueles 
que disciplinam os procedimentos relativos a decisão pela operação, como: 

Formal solicitação da operação pelo patrocinador à EFPC; 
Expressa manifestação favorável do órgão responsável pela supervisão, coordenação e controle 
do patrocinador à operação, no caso de patrocinador sujeito à LC 108/01; 
Ata de reunião do órgão estatutário competente da EFPC, aprovando a operação (peça 10, p. 5). 

12. Assim, a Previc informa que a partir da análise inicial do processo de cisão do plano 
PPSP “não foram constatadas irregularidades nos procedimentos adotados pela EFPC, relacionados 

à decisão da cisão do Plano PPSP (“separação de massas”). Ressalta-se, ainda, que de acordo com a 
análise dos documentos (...), não houve ressalvas quanto às condições legais e parâmetros exigidos” 
(peça 10, p. 5 – grifos no original). 

13. Para a resposta do item “c”, a Previc informa que o órgão responsável pela supervisão, 
coordenação e controle do patrocinador, no caso o Departamento de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais (Dest), deve se manifestar acerca de assuntos de interesse das empresas estatais 
relacionadas ao Plano de Benefícios Previdenciários, especialmente sobre elaboração ou alteração 
de estatutos, regulamentos, convênios de adesão, planos de custeio e assunção de compromissos, 

conforme preveem o art. 4º da LC 108, de 29/5/2001, e o art. 2°, inciso IV do Decreto 3.735, de 
24/1/2001. 
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14. Assim sendo, a Previc informou que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
e o Ministério de Minas e Energia, mediante o Ofício 015/2014-AEGE/SEMME, de 21/1/2014, o 

Ofício 34/Dest-MP, de 16/01/2014 e a Nota Técnica 12/CGINP-MP, constantes do processo de 
cisão do Plano PPSP:   

consideraram apropriada e oportuna a separação de massas, além de essencial para o equilíbrio 
do Plano PPSP, em função dos índices diferenciados de reajuste de benefícios e dos efeitos que 
podem recair sobre o plano, impondo de forma igua l o mesmo plano de custeio para massas 
cujo custo deve ser dissociado por ser desigual (peça 10, p. 5). 

15. Por fim, em relação ao item “d”, a Previc reitera que o processo está em análise na 
Diretoria de Análise Técnica (Ditec) e, portanto, ainda pendente de conclusão tendo em vista que a 

diretoria aguarda resposta da EFPC quanto às exigências formalizadas no parecer (peça 10, p.5-6). 

16. Apesar da Previc informar que detectou procedimentos incorretos em relação ao registro 
contábil dos planos de benefícios, a presente denúncia não merece ser acolhida, tendo em vista que 

a Petros informou que tomou as providências para a adequação das demandas. Além disso, até o 
momento, não foram constatadas irregularidades nos procedimentos relativos à decisão de 

“separação de massas” de participantes do Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e 
distintos planos, o Plano Petros do Sistema Petrobrás – Repactuados e o Plano Petros do sistema 
Petrobrás – Não Repactuados. 

17. Contudo, considerando que o tema não está encerrado no âmbito da Previc, cabe 
determinar que o TCU seja informado quando do término dos trabalhos.  

CONCLUSÃO 

18. A resposta encaminhada pela Previc é suficiente para considerar a denúncia 
improcedente, na medida em que as possíveis irregularidades apontadas não puderam, até o 

momento, ser suficientemente evidenciadas. Porém, como o processo ainda encontra-se aberto no 
âmbito da Previc, sugere-se determinar à entidade que informe ao TCU o resultado do processo.  

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

19. Entre os benefícios do exame desta denúncia pode-se mencionar expectativa de controle 
e exercício de competência do TCU em resposta à demanda da sociedade. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

20. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos 
nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá- la 
improcedente; 

b) determinar à Previc, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que ao final 
das análises que está a realizar, informe ao TCU a conclusão sobre: 

b.1) possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à utilização de recursos 
financeiros do Fundo Petros PPSP e do Petros-2 para custear déficits de custeio administrativo de 
outros Planos, configurando-se uso irregular de recursos de caráter público; 

b.2) possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à decisão de “separação de 
massas” de participantes do Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e distintos 

planos, o Plano Petros do Sistema Petrobrás – Repactuados e o Plano Petros do sistema Petrobrás – 
Não Repactuados; 

b.3) possíveis prejuízos causados à Petrobrás; 

c) dar ciência do acórdão que vier a ser proferido, assim como do relatório e do voto que 
o fundamentarem, ao denunciante e à Previc; 
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d) encerrar o presente processo. 

 

 

Secex Previdência, em 3 de dezembro de 2014. 

 

(assinado eletronicamente) 

Cláudia Mara Vidal Bebiano 

AUFC – Mat. 9502-8 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Excerto da Relação  6/2015 - TCU – Plenário     
Relator - Ministro AUGUSTO NARDES 

  

 
ACÓRDÃO Nº 925/2015 - TCU - Plenário 

 
 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, 
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 

1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela 
Resolução nº 155, de 4 de dezembro de 2002, e de conformidade com o parecer  existente nos autos, 

em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à 
espécie, para, no mérito, considerá- la improcedente, realizar as determinações a seguir e proceder ao 
seu arquivamento, após dar ciência ao denunciante e à Previc. 

 

1. Processo TC-013.043/2014-5 (DENÚNCIA) 
 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992)  

 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 
 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Previdência Social (vinculador) 
 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 

 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da 

Assistência Social (SecexPrevi).  
 1.7. Advogado constituído nos autos: não há.  
 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 

 1.8.1. Determinar à Previc, com fundamento no art. 250, inc iso II, do RI/TCU, que ao 
final das análises que está a realizar nos processos afetos ao Fundo Petros do Sistema Petrobrás (P lano 

Petros PPSP) e do Petros-2, informe ao TCU a conclusão sobre: 
 1.8.1.1.possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à utilização de recursos 
financeiros do Fundo Petros PPSP e do Petros-2 para custear déficits de custeio administrativo de 

outros Planos, configurando-se uso irregular de recursos de caráter público; 
 1.8.1.2.possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à decisão de “separação de 

massas” de participantes do Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e distintos planos, 
o Plano Petros do Sistema Petrobrás – Repactuados e o Plano Petros do sistema Petrobrás – Não 
Repactuados; 

 1.8.1.3.possíveis prejuízos causados à Petrobrás.  
 

 
Dados da Sessão: 
Ata n° 12/2015 – Plenário  

Data: 22/4/2015 – Extraordinária de Caráter Reservado  
Relator: Ministro AUGUSTO NARDES 

Presidente: Ministro AROLDO CEDRAZ  
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral PAULO SOARES BUGARIN 

 

TCU, em 22 de abril de 2015. 
 

 
Documento eletrônico gerado automaticamente pelo Sistema SAGAS 

 

MIN-AN 

Fls. ___ 
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 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social 

TC 013.043/2014-5 

Tipo: Denúncia 

Unidade Jurisdicionada: Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) 
Relator: Ministro Augusto Nardes 

 

 
 

Trata-se de requerimento de ingresso como interessado nos autos, com fundamento no § 2º 
do art. 2º da Resolução/TCU 36/1995, firmado pelo advogado Rogério José Pereira Derbly, OAB 
89266/RJ (peça 19), na condição de representante dos signatários da presente denúncia. 

2. Solicita, ainda, que os documentos constantes às peças 15-16 sejam integrados ao presente 
processo, para análise por esta Corte. No referido documento, o requerente havia solicitado concessão 

de vista aos autos, bem como a juntada, “para os devidos fins, da notificação 4º RTD-RJ n. 962375 e a 
resposta do Presidente do Conselho Fiscal da Petros” (peças 15-16). 

ADMISSIBILIDADE E ANÁLISE 

3. O presente processo trata de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na gestão dos 
recursos públicos que constituem o patrimônio do Fundo Petros do Sistema Petrobrás (Plano Petros 

PPSP), ressaltando agressões aos contratos e aos direitos previdenciários de seus participantes. 

4. O Tribunal, mediante o Acórdão 925/2015-Plenário (peça 14), que julgou a presente 
denúncia, decidiu considerá- la improcedente. Contudo, considerando que o processo de cisão do Plano 

PPSP ainda se encontra aberto, determinou à Previc que, ao final das análises que está a realizar nos 
processos afetos ao Fundo Petros do Sistema Petrobrás (Plano Petros PPSP) e do Petros-2, informe ao 

TCU a conclusão sobre: 

1.8.1.1.possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à utilização de recursos financeiros do 
Fundo Petros PPSP e do Petros-2 para custear déficits de custeio administrativo de outros Planos, 
configurando-se uso irregular de recursos de caráter público;  

1.8.1.2.possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à decisão de ‘separação de massas’ de 
participantes do Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e distintos planos, o Plano 
Petros do Sistema Petrobrás – Repactuados e o Plano Petros do sistema Petrobrás – Não 
Repactuados; 

1.8.1.3.possíveis prejuízos causados à Petrobrás. 

5. Assim, trata-se de assunto ainda em análise por este Tribunal, já que tais determinações 
serão objeto de monitoramento. 

6. O requerente fundamenta o pedido de ingresso como interessado “tendo em vista os efeitos 
nefastos que podem ser causados ao futuro do Fundo de Previdência do Plano PPSP/BD/PETROS” 

(peça 19). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53320212.
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7. No documento peça 15 foi solicita a juntada da “resposta do Presidente Conselho Fiscal da 
Petros à Notificação Extrajudicial 962375, enviada pelos denunciantes, a qual foi expedida pelo 42 

RTD-RJ”, sob o argumento de que teria corroborado os fatos alegados na inicial da denúncia, no que se 
refere à existência de possíveis prejuízos na Petros. 

8. De acordo com o art. 144 do RI/TCU, são consideradas “partes no processo o responsável e 
o interessado”. 

9. O art. 2º, § 2º, da Resolução-TCU 36/1995, com a redação dada pela Resolução-TCU 

213/2008, dispõe, por sua vez, que interessado é aquele que, em qualquer etapa do processo, seja assim 
reconhecido pelo Relator ou pelo Tribunal, em virtude da possibilidade de ter direito subjetivo próprio 

prejudicado pela decisão a ser exarada pelo Tribunal ou da existência de outra razão legítima para 
intervir no processo. 

10. O requerente requer o ingresso nos autos como interessado, na condição de representante 

dos “signatários da presente denúncia”, tendo juntado, às peças 20-25, diversos instrumentos de 
mandato, constituindo-o como representante em processos junto ao TCU, entre outras instituições, para 

tratar sobre questões referentes: 

à separação de massas e as suas derivações; no que diz respeito à dívida existente pelo não 
recolhimento ao Fundo PETROS da parcela incidente sobre o ‘complemento da RMNR’; a 
retificação do item 20.1 do Relatório Anual 2012 da PETROBRAS que declarou que todos seriam 
responsáveis pelos eventuais déficits (o inciso ix do artigo 48 do Regulamento do Plano Petros 
PPSA diz que não há esta responsabilidade dos participantes) e combater o desrespeito ao artigo 41 
do Regulamento do Plano Petros PPSA. 

11. Conforme peças 1 e 3, contudo, a presente denúncia foi assinada por apenas uma pessoa. 

Em que pese tal fato, nota-se que, entre os instrumentos de mandato juntados ao processo, consta um 
assinado pelo autor da presente denúncia, conforme peça 23, p. 48. Desse modo, o requerente está 
habilitado para o pedido em questão. 

12. Dito isso, considera-se que constam do requerimento argumentos no sentido de que há 
razão legítima para o denunciante intervir no processo. Observa-se que os desdobramentos futuros do 

presente processo poderão repercutir nos direitos do denunciante, emergindo daí sua legitimidade para 
ingressar no feito e ter acesso aos documentos já produzidos.  

13. De outra parte, entende-se que o documento peça 15 poderá ser analisado no âmbito do 

monitoramento do cumprimento das determinações do Acórdão 925/2015-Plenário, razão pela qual 
propõe-se que seja autorizada a sua juntada ao presente processo. 

14. Do exposto, e nos termos da delegação de competência contida na Portaria 
SecexPrevidência 1/2013, o presente processo deve ser encaminhado ao Gabinete do Relator, Ministro 
Augusto Nardes, propondo o deferimento do pedido de ingresso do denunciante, representado pelo 

advogado Rogério José Pereira Derbly, como interessado nos autos, bem como a autorização da 
juntada do documento à peça 15 e a concessão de vista e cópia do processo. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53320212.
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15. Do exposto, nos termos da Portaria SecexPrevidência 1/2013, e tendo como fundamento o 
arts. 144, § 2º, e 146, § 3º, do Regimento Interno/TCU, submetemos os autos à consideração do Exmo. 

Sr. Ministro Augusto Nardes, propondo o deferimento do pedido de ingresso do denunciante como 
interessado nos autos, com a habilitação do advogado Rogério José Pereira Derbly, OAB 89266/RJ, 

como seu representante, bem como a autorização da juntada do documento à peça 15 e a concessão de 
vista e cópia do processo. 

 

SecexPrevidência/Assessoria, em 5 de maio de 2015. 

 

(assinado eletronicamente) 
Alysson Rodrigues de Queiroz 
Assessor da SecexPrevidência 

Mat. 3862-8 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53320212.



 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Gabinete do Ministro Augusto Nardes 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

TC 013.043/2014-5  

Natureza:  Denúncia  
Unidade Jurisdicionada: Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar 
(Previc) 
 

 
DESPACHO 

 

Trata-se de requerimento (peça 15) apresentado pelo denunciante para que seja 
deferido:  

I - Acesso ilimitado aos autos, seja eletronicamente ou presencialmente, sob pena de cerceio 

de defesa.  

II - A juntada para os devidos fins da notificação 4Q RTD-RJ n. 962375 e a resposta do 

Presidente do Conselho Fiscal da Petros.  

2. A Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social 
(SecexPrevi) esclarece que, por meio do Acórdão 925/2015-Plenário, a presente denúncia foi 

considerada improcedente (peça 26). Entretanto, considerando que o processo de cisão do Plano 
PPSP ainda se encontra aberto e que houve determinação para que a Previc, ao final das análises 

que está a realizar nos processos afetos ao Fundo Petros do Sistema Petrobrás (Plano Petros PPSP) e 
do Petros-2, informe ao TCU a conclusão a respeito dos resultados alcançados, salienta que o 
assunto continua em análise por esta Casa, já que tais determinações serão objeto de 

monitoramento. 

3. Ao final, a referida unidade técnica propõe “o deferimento do pedido de ingresso do 

denunciante como interessado nos autos, com a habilitação do advogado Rogério José Pereira 
Derbly, OAB 89266/RJ, como seu representante, bem como a autorização  da juntada do documento 
à peça 15 e a concessão de vista e cópia do processo”. 

4.  Sobre o pedido de cópia integral do processo, cabe salientar que esta Corte faculta cópia 
dos autos não apreciados somente àqueles que forem reconhecidos como interessados no processo.  

5. Nos termos do art. 144, §2º, do Regimento Interno, “interessado é aquele que, em 
qualquer etapa do processo, tenha reconhecida, pelo relator ou pelo Tribunal, razão legítima para 
intervir no processo”. Na mesma linha, o art. 2º, §2º, da Resolução TCU 36/1995 estabelece que: 

“interessado é aquele que, em qualquer etapa do processo, seja assim reconhecido pelo Relator ou 
pelo Tribunal, em virtude da possibilidade de ter direito subjetivo próprio prejudicado pela decisão 

a ser exarada pelo Tribunal ou da existência de outra razão legítima para intervir no processo”. 

6. Como se depreende desses normativos, para que denunciantes sejam admitidos no 
processo como parte interessada, devem comprovar razão legítima para tanto, a qual não pode se 

confundir com o interesse de ordem pública, já protegido pela ação desta Corte de Contas. Nesse 
sentido, a jurisprudência desta Casa preceitua que o representante ou o denunciante não deve ser 

considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular 
pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no 
processo, inclusive na fase recursal, na hipótese de pretender a reforma de decisão anterior da Corte 

no processo por ele provocado. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53320213.
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7. A matéria tratada no presente processo, relativa ao exercício do controle, é de ordem 
eminentemente pública, assim como devem ser os interesses envolvidos na questão. Não há, dessa 

forma, razão legítima para que o requerente seja admitido nos autos como interessado, conforme 
sugere a SecexPrevi, tendo em vista que há nos autos apenas o interesse público a ser resguardado, 
missão própria deste Tribunal. Aliás, o pedido formulado pelo denunciante cinge-se, apenas, à 

solicitação de cópia do processo e de juntada de documentação.  

8. De qualquer modo, após o julgamento da denúncia e levantada sua chancela de sigilo, o 

processo torna-se público, suas peças ficam disponíveis a qualquer cidadão e sua deliberação final  
será encaminhada ao denunciante, juntamente com as partes que a fundamentam.  

9.  Neste particular, cabe registrar que apesar da ausência de registro a respeito da 

manutenção do sigilo na deliberação proferida por relação, por meio do Acórdão 925/2015-
Plenário, o art. 236, § 1º, do Regimento Interno do TCU estabelece que “salvo expressa 

manifestação em contrário, o processo de denúncia tornar-se-á público após a decisão definitiva 
sobre a matéria”, ou seja, em face da conclusão pela improcedência, a chancela de sigilo foi 
levantada no exato momento da decisão.  

10. Por esse motivo, não há óbices em atender o pleito do denunciante a respeito do 
deferimento de cópia do presente processo.  

11. Em relação ao segundo pleito, afeto à juntada da notificação 4Q RTD-RJ n. 962375 e da 
resposta do Presidente do Conselho Fiscal da Petros, datada de 6/11/2014, a título de “informações 
adicionais”, devo registrar a intempestividade da solicitação, uma vez que o Acórdão 925/2015-

Plenário foi apreciado em 22/4/2015. 

12.  O denunciante poderia haver juntado as referidas peças em momento oportuno. 

Ademais, não seria razoável a apresentação de um documento datado de cinco meses antes da 
decisão proferida como se fosse elemento novo.  

13. De qualquer modo, como bem salientou a SecexPrevi, o assunto tratado nesta denúncia 

será monitorado por este Tribunal quando do recebimento de documentação enviada pela Previc 
atinente ao relatório final da análise que está a realizar nos processos afetos ao Fundo Petros do 

Sistema Petrobrás (Plano Petros PPSP) e do Petros-2. Nada obsta que a informação complementar 
apresentada pelo denunciante seja avaliada no âmbito do referido monitoramento. 

 Ante o exposto, restituam-se os autos à SecexPrevi a fim de que seja: 

a) fornecida cópia dos autos ao denunciante, sob a forma eletrônica ou presencial;  

b) comunicado ao denunciante que a documentação por ele encaminhada de modo 

intempestivo (notificação 4Q RTD-RJ n. 962375 e resposta do Presidente do 
Conselho Fiscal da Petros) será avaliada no âmbito do monitoramento afeto à 
determinação contida no Acórdão 925/2015-Plenário; 

c) arquivado o presente processo. 

 

Brasília,             de junho de 2015.                
 
 

 
(Assinado Eletronicamente) 

Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53320213.
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SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC 

Oficio n2  .468.1./2015/GABIN1DISUP/PREVIC 

Brasília-DF, e",5 de junho de 2015. 

Ao Senhor 
Fábio Henrique Granja e Barros 
Secretário 
Tribunal de Contas da União — TCU 
SAFS Qd 4 - Lote 1 — Anexo III — sala 230 — SAFS 
CEP: 70042-900 — Brasília/DF 

Senhor Secretário, 

Em atenção ao Oficio 0427/2015 — TCU/SecexPrevidência, de 23 de abril de 
2015, recebido nesta Superintendência Nacional de Previdência Complementar — PREVIC em 04 
de maio de 2015 e protocolado sob o comando 397425071, por meio do qual o Tribunal de 
Contas da União — TCU solicitou manifestação acerca de possíveis irregularidades na gestão dos 
recursos públicos que constituem o patrimônio do Fundo Petros do Sistema Petrobrás, prestamos 
a seguir os devidos esclarecimentos. 

"1.8.1. Determinar à Previc, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, 
que ao .final das análises que está a realizar nos processos afetos ao Fundo Petros do Sistema 
Petrobrás (Plano PPSP) e do Petros-2, informe ao TCU a conclusão sobre: 

1.8.1.1.possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à utilização de 
recursos financeiros do Fundo Petros PPSP e do Petros-2 para custear déficits do custeio 
administrativo de outros Planos, configurando-se uso irregular de recursos de caráter público; 

1.8.1.2. possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à decisão de 
‘`separação de massas" de participantes do Planos Petros PPSP com o objetivo de criar dois 
novos e distintos planos, o Planos Petros do Sistema Petrobrás —Rapactuados e o Plano Petros 
do sistema Petrobrás — Não Repactuados; 

1.8.1.3.possíveis prejuízos causados à Petrobrás." 

Com relação ao item 1.8.1.1 acima, informa-se que a Previc solicitou à Petros a 
revisão dos critérios do custeio administrativo e a participação dos planos de benefícios nas 
despesas administrativas. A EFPC protocolou nesta autarquia minuta de Termo de Ajustamento 
de Conduta, ainda não apreciada, em que a EFPC apresenta compromisso no sentido de avaliar 
os planos de benefícios e propor alternativas. 

Já no que tange ao item 1.8.1.2, informa-se que o processo de cisão do Plano 
Petros do Sistema Petrobrás-PPSP, CNPB n° 1970.0001-47, cujo pedido foi fundamentado na 
necessidade de segregação do grupo de participantes e assistidos que optaram pela repactuação 

Previdènclo Social, patrimônio do tratlalh rasllelro. 

Setor Bancário Norte, Quadra 2. Bloco *N", 9 0  andar - CEP 70040-020 — Brasilia/DF - Telefone (6 	-2002 
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53320214.



SERG 

Atenciosamente, 

I ANIGUCHI 

Fls. 2/2 do Ofício n° Á6Gj, /2015/GABIN/DISUP/PREVIC 

de regras do plano daqueles que não fizeram a opção, se encontra em fase de análise nesta 
Diretoria de Análise Técnica — Ditec sob o comando n° 379816430 sem que haja, até o momento, 
qualquer conclusão sobre o pleito. 

Por fim, no que refere ao item 1.8.1.3 esclarecemos que não é possível, por parte 
desta autarquia, manifestar-se sobre a ocorrência de prejuízo à Petrobrás. 

Sendo o que nos cabia para o momento, nos colocamos à disposição para 
eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

Diretor de Fisc lização 

JOSÉ ROBERTO FERREIRA 

Diretor de Análise Técnica 

Dir 	perintendente 

Providencia Social, patrimônio do trabalhador brasileiro. 

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco "N", 9 0  andar - CEP 70040-020 — Brasilia/DF - Telefone (61) 2021-2002 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53320214.



ro
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Advogados Associados

Exmo. Sr. Dr. Ministro João Augusto Ribeiro Nardes - Relator do Processo n.
013.043/2014-5.

Tipo de processo: Denúncia desde 19/05/2014

Processo TCU n. 013.043/2014-5

URGENTE-IDOSO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SECEX - RJ

Rio de Janeiro, oIh í i I 15~

ADILSON SOARES REIS E OUTROS, vem perante Vossa Excelência requerer
imediata concessão de vista dos autos do processo eis que, conforme consta no portal
eletrônico, foi proferido o acórdão 925/2015-PL e seu presente patrono não tem
acesso ao seu conteúdo, pois se trata de processo sigiloso. Esclarece-se, outrossim,
que seu patrono está devidamente habilitado no processo, constando procuração com
firma reconhecida dos outorgantes, e, ainda, devidamente habilitado no sítio eletrônico
deste Egrégio Tribunal, no entanto vem encontrando dificuldades para atuar neste
processo. Requer, assim, a imediata vista dos autos para tomar ciência do teor do
acórdão proferido para que não se configure cerceio de defesa.

Oportunamente, requer, ainda, a juntada da resposta do Presidente Conselho
Fiscal da Petros à Notificação Extrajudicial n. 962375 enviada pelos denunciantes a
qual foi expedida pelo 42 RTD-RJ que assim se pronunciou a respeito da dívida"-

"Esclarecemos que a Fundação está calculando os valores
individuais das diferenças contributivas de participantes e patrocinadoras
a fim de proceder à referida cobrança, ressaltando que a forma de
financiamento a ser utilizada em tal procedimento dependerá da
concordância da patrocinadora e dos participantes, respeitando a
legislação vigente e não comprometendo o Plano de Custeio." Item 6 da

0 Õ0Ò526M7684'5'3 Resposta.

Portanto, como pode ser visto, a resposta do próprio Presidente corrobora os
fatos alegados o na Inicial, no que pertine à existência da dívida e ainda que a mesma
está sendo apurada. ^-^

Rua da Ajuda, 35 Grupo 1002 - Centro da Cidade - Rio de janeiro - CEP 20.040.915 - Tel.22924944
www.derblyadv.com.br

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53388103.
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Advogados As3dciadod

Assim, diante do acima exposto, requer e espera o deferimento:

I - Acesso ilimitado aos autos, seja eletronicamente ou presencialmente, sob
pena de cerceio de defesa.

II - A juntada para os devidos fins da notificação 4Q RTD-RJ n. 962375 e a
resposta do Presidente do Conselho Fiscal da Petros.

Rio de Janeiro, RJ, 24 de abril de 2015.

ROGÉRIO JOSÉ PEREIRA DERBLY
OAB 89 266

Rua da Ajuda, 35 Grupo 1002 - Centro da Cidade - Rio de janeiro - CEP 20.040.915 - Tel.22924944
www.derblyadv.com.br

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53388103.
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Sistema Push - Consulta Texto

Processo: 013.043/2014-5

Tipo do processo
DEN - DENÚNCIA - Desde 19/05/2014

Data de autuação
19/05/2014-11:56:19

Estado

ABERTO

Relator atual

MIN-AN - JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES - Desde 02/01/2015

Histórico de relatorla

MIN-AN - JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES - Desde 02/01/2015
MIN-AC - AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA- De 19/05/2014 a 02/01/2015

Unidade responsável técnica
SecexPrevi - Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social

Unidade responsável por agir (Localização)
SecexPrevi - Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social - Desde 23/04/2015 -11:12:15

Confidencialidade

Sigiloso

Deliberações

Histórico do processo

Data/Hora

23/04/2015-11:12:15

23/04/2015-11:12:14

20/04/2015-08:23:21

02/01/2015-16:00:00

30/12/2014-21:57:11

04/12/2014-19:17:32

04/12/2014-19:17:31

05/09/2014-14:05:13

05/09/2014-13:35:36

27/08/2014 -16:04:07

19/08/2014-12:04:27

13/08/2014-18:48:03

29/07/2014-11:01:00

29/07/2014-10:59:31

29/07/2014-10:55:50

29/07/2014-10:52:55

29/07/2014-10:48:31

29/07/2014-10:24:18

24/07/2014-16:53:05

24/07/2014-16:39:47

24/07/2014 -16:34:56

24/07/2014-16:29:08

24/07/2014-15:30:51

24/07/2014-15:28:29

23/07/2014-16:52:32

23/07/2014-14:05:44

14/07/2014-17:25:16

20/05/2014-10:22:29

19/05/2014-15:11:34

Histórico

Enviado por MIN-AN para providências externas na SecexPrevidência/SA

Apreciado na Sessão Extraordinária reservada do Plenário em 22/04/2015 pormeiodo Acórdão 925/2015-PL
Processo incluído na pautada sessão ExtraordináriaReservada de Plenário, de 22/04/2015. ás 14:30.

Relatoria alterada de MIN-AC para MIN-AN

Enviado por MIN-AC para providências externas na MIN-AN

Enviadoparapronunciamento do Ministro AROLDO CEDRAZ porSecexPrevidência

Pronunciamento da SecexPrevidência concluído

Unidaderesponsável técnicaalterada de Prev/SAparaSecexPrevidência/DI porSecexPrevidência

Juntada resposta de comunicação por unidade SecexPrevidência

Juntada ciência de comunicação por unidade SecexPrevidência

Juntada comunicaçãoOfício0689/2014 porunidade SecexPrevidência em virtudede expedição

Pronunciamento da SecexPrevidência concluído

Documento Elementos comprobatórios/Evidências juntadoao processo por SecexPrevidência

Documento Elementos comprobatórios/Evidências juntadoao processo por SecexPrevidência

Documento Elementos comprobatórios/Evidências juntado ao processo por SecexPrevidência

Peça No. 2 do tipo Elementos comprobatórios/Evidências (doe51.648.912-2) desentranhada do processo porSecexPrevio
Motivo: Erro na juntada

PeçaNo. 3 do tipo Diversos (doe50.686.454-0) desentranhada do processo porSecexPrevidência - Motivo: Erro na juntac
Peça No. 4 do tipo Elementos comprobatórios/Evidências (doe51.649.125-5) desentranhada do processo porSecexPrevic
Motivo: Erro na juntada

Documento Elementos comprobatórios/Evidências juntado ao processo por SecexPrevidência

Documento Diversos juntado ao processo por SecexPrevidência

DocumentoElementoscomprobatórios/Evidências juntadoao processo porSecexPrevidência
Peça No. 2 do tipo Elementoscomprobatórios/Evidências (doe 51.377.362-0) desentranhadado processo por
SecexPrevidência/D1 - Motivo: Erro na juntada

Peça No.3 do tipoDiversos (doe50.686.454-0) desentranhada do processoporSecexPrevidência/D1 - Motivo: Erro na jui
Peça No.4 do tipo Elementos comprobatórios/Evidências (doe 51.643.894-6) desentranhada do processopor
SecexPrevidência/D1 - Motivo: Erro na juntada

Documento Elementos comprobatórios/Evidências juntado ao processo por SecexPrevidência
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NOTIFICAÇÃO
Nos termos do artigo 160 dUei
601S/73(Leí de Registros Públicos)

EPAMINONDAS DE SOUZA MENDES, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no
CPF sob o n° 002.424.625-53 e RG 00.319.704-27 SSP/BA, na qualidade de
Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Petrobras de Seguridade Social -
PETROS, entidade fechada de previdência complementar inscrita no CNPJ sob o n°
34.053.942/0001-50, vem respeitosamentea presença de V.Sas apresentar

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Em face de DERBLY ADVOGADOS ASSOCIADOS, com endereço na Rua da Ajuda,
35, Grupo 1002, Centro - Edifício Barão de Javari, Rio de Janeiro, CEP 20.040-000,
na pessoa do Dr. Rogério José Pereira Derbly, OAB/RJ 89.266, na qualidade de
advogado dos participantes: ADILSON JOSÉ DA SILVA, ADRIANO RAMALHO
COSTA, AFFONSO CELSO MENDONÇA DE PAULA, AFONSO YOSHIZUMI
SUZUKI, AFRANIO RIBEIRO UMA, AGOSTINHO DOS SANTOS FONSECA, AILTON
PEREIRA RIVERA, ALBERICO DOMINGOS DA SILVA FILHO, ALBERTO JORGE
OLIVEIRA SILVA, ALICE CAROLINA BARBOSA CIRINO, ALMIRO WILBERT,
ÁLVARO ROGÉRIO DE CASTRO, ÁLVARO DA COSTA BOTELHO JÚNIOR, ALVINA
MARIA TIMBÓ MATOS, AMAURI MESQUITA, AMILCAR PEREIRA DA SILVA FILHO,
AMOS CONTRUCCI, ANA LÚCIA SOLDAN, ÂNGELO JOSÉ FERREIRA, ÂNGELO
MILANI JÚNIOR, ANTÔNIO AUGUSTO NOVIS CÉSAR, ANTÔNIO AUGUSTO
PINHEIRO, ANTÔNIO BEZERRA DO VALE, ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES
MATARUNA, ANTÔNIO CASTELLO BRANCO CLARK FILHO, ANTÔNIO JOSÉ
BARBOSA TEIXEIRA, ANTÔNIO JOSÉ PINTO FERREIRA, ANTÔNIO MAURÍCIO DE
FIGUEIREDO, ANTÔNIO PINHEIRO NETO, ARCHIMEDES DE CARVALHO JÚNIOR,
ARTEMIZA ANDRADE BIANCHI, ARTHUR CASSIANO BASTOS FILHO, ARY
OZORIO PINTO, ASSURI MOREIRA DOS SANTOS, AUGUSTO CÉSAR CORRÊA
GUERREIRO LIMA, AUGUSTO GASPARONI SPERANDIO, BENEDITO CORDEIRO
LINS, BRAZ IORIO, CAIO MUCIO BARBOSA PIMENTA, CAMILO MORAES DE
ALBUQUERQUE LINS, CARLOS ADAUTO NEIVA LIBERALLI, CARLOS ALBERTO
BOGADO FREIRE, CARLOS ALBERTO DE CASTRO GONÇALVES, CARLOS
ALBERTO MARTINS, CARLOS ALBERTO MOREIRA, CARLOS ALBERTO SCOTT
DE ALMEIDA FIGUEIREDO, CARLOS ALVES GADELHA FILHO, CARLOS
BESSONE DE ALMEIDA, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BASTOS, CARLOS
MENDES, CARLOS ROBERTO BARBOSA DANTAS, CARLOS ROBERTO MOREIRA
DIAS, CECÍLIA MARIA COELHO DE FIGUEIREDO, CELSO FERREIRA, CÉSAR
CAVALCANTE NAZAR SAFADI, CÉSAR JOSÉ MORAES DEL VECCHIO.CILD
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NASCIMENTO LIMA ROMEIRO, CLARICE NEGREIROS DE VASCONCELOS
PESSOA, CLARINDO CAETANO MACHADO FILHO, CLÁUDIO AZOUBEL, CLÁUDIO
CEZAR PEREIRA SERQUEIRA, CLÁUDIO ROBERTO FEIJO MACHADO, CLEIDIR
REIS PEIXOTO DALTON JOAQUIM PEREIRA, DAYSE MARQUES, DEA MARQUES
SANTOS, DENISE CORREIA DA COSTA, DENISE DE SOUZA BERNARDES, DILNEI
PACHECO, DIRCEU MACHADO, DJALMA DOS REIS, DORINATO GOMES DE
LIMA EDI NELSON DA PAZ MÜHLBAUER. EDILSON PEQUENO ARAÚJO, EDISON
TADEU DE ALBERNAZ ALMEIDA, EDISON JOSÉ CHEDIEK, EDISON XAVIER
RAMOS EDMILSON RALDENSES DE SOUSA COSTA, EDNO OLIVEIRA MARIA
BRANDÃO, EDUARDO FRANCISCO TORRES FERREIRA, ELZBIETA MITKIEWICZ,
ENIO VON HAEHLING LIMA, EPAMINONDAS DE OLIVEIRA NETO, ERNESTO
MARQUES DE SÁ, ESTELLITO RANGEL JÚNIOR, EUNICE MIRIAM CAFÉ,
EVANDRO LOURENÇO, FÁBIO BRAGA DE AZEVEDO, FÁBIO NUNES MENDES,
FFI IY RAI AfiSAND NFTO FFRNANnA AYRFS FFRNANDO Al VIM COUTINHO
DE CARVALHO, FERNANDO ANDRADE DA SILVA, FERNANDO ANTÔNIO DE
SOUZA FERREIRA, FERNANDO CONY ROCHA LEITE, FERNANDO FERREIRA
AMARO, FERNANDO JOSÉ LEIRAS, FLAVIO DE MAGALHÃES CHAVES, FLAVIO
FERREIRA GOMES, FLAVIO MACHADO, FRANCISCO ALBERTO BARROSO
CORDEIRO, FRANCISCO EDUARDO MOREIRA DE AZEREDO, FRANCISCO
FREDERICO SCURA, FRANCISCO JOSÉ EVERTON LIMA, FRANKLIN BARRETO,
FRANKLIN DA SILVA CARDOSO, GASTÃO HENRIQUE DE SCHUELER, GASTÃO
VÍTOR CASPER, GEORGE MEDEIROS ARAÚJO, GERALDO CARLOS OLIVEIRA
RANGEL, GERALDO JOSÉ FERREIRA, GERALDO LUIZ PIRES KOELER, GETULIO
VARGAS DRUMMOND, GILBERT PRATES, GUARACI CORRÊA PORTO, HAELTON
GIL. HÉLIO CORRÊA DA COSTA, HÉLIO DA ROSA LEMMERS, HÉLIO DE CASTRO
JÚNIOR, HÉLIO DINIZ RIBEIRO, HÉLIO MONTEIRO FARIA, HELMUTH AMINGER,
HENRIQUE DE CARVALHO MACHADO, HORACIO BATISLTELE DE BARROS,
HUGO GONÇALVES FERREIRA, IEDA MARIA LUCAS CIRIACO, IDELMAR DUTRA
DA SILVA BUENO, INAI MARTINS RIBEIRO DE ANDRADE BRUNING, INGO
GORTZ, IRAN TERRA DE SOUZA, IRINEU MACHADO, IRIS ABDALLAH
CERQUEIRA, ISRAEL BERNARDO NISSENBAUM, IVO TAMBASCO GUIMARÃES,
IVONE BULHÕES FORGET, JACOMO BOCA CORSICO PICCOLINI, JAIME PAULO
ANTÔNIO SARTORI, JAMIL CHAMAS FILHO, JOÃO ANTÔNIO DE CARLVAHO
FILHO, JOÃO CARLOS PAPADOPULOS DE SOUZA, JOÃO CARLOS SOARES
NUNES, JOÃO PERICLES DE OLIVEIRA NUNES, JOAQUIM GONÇALVES DA
SILVA FILHO, JORACILDA TOZZO DOS SANTOS EVANGELISTA, JORGE BRANCO
DE MORAES, JORGE COSTA DE LUNA FREIRE, JORGE EDUARDO MARQUES DE
OLIVEIRA, JOSÉ ALVARES ROMERO, JOSÉ AUGUSTO FAVILLA DE OLIVEIRA,
JOSÉ DE BITTENCOURT MAIA, JOSÉ BRASIL PEREIRA ALVES, JOSÉ CAPUTO,
JOSÉ CARLOS VALLAGÃO, JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA, JOSÉ FERNANDO
CAMPOS FORTES, JOSÉ FLORENTINO GIDI DE OLIVEIRA, JOSÉ FRANCISCO D
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AQUINO TAVARES JOSÉ HELENO COIMBRA DE ALMEIDA, JOSÉ HELENO
RODRIGUES VIEIRA, JOSÉ LUIZ DE SOUZA GOMES, JOSÉ MARCELO PINHEIRO
MONTANI, JOSÉ MARIA LYRA DA SILVA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, JOSÉ
RENATO CAYRES, JOSÉ RIBAMAR DE CASTRO GOMES, JOSÉ RUBEM
BENVENUTI, JUAREZ VAZ WASSERSTEN, JÚLIO CÉSAR SOARES DE
CARVALHO, JÚLIO DE AQUINO NASCIF XAVIER, JÚLIO EDUARDO DUTRA
RIBEIRO, JUREMA DA SILVA PEREIRA, LAERTE RANGEL PALHA, LEA FERREIRA
ALEXANDRINO, LEDA FALBO DOMINGOS, LEILA AMORIM MARQUES DA SILVA,
LEONARDO ARRUDA, LEOVALDO MOREIRA DOS SANTOS NETTO, LÍDICE
GARCIA CHAVES, LÚCIA HELENA MOREIRA SILVA, LÚCIA FREIRE FERREIRA DA
ROCHA, LUCIANO RIBEIRO LEITÃO, LÚCIO AYRTON BENTO DE AZEVEDO, LUÍS
EDUARDO LOPES VALADÃO, LUIZ CARLOS NERY GUARABYRA, LUIZ CARLOS
SANTIAGO DE SOUZA, LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE MENDONÇA, LUIZ CARLOS
TUPINI. LUIZ EDMUNDO VARELLA MEIRELLES. LUIZ FELIPE AFFONSO ROLO,
LUIZ PEDRO CORRÊA DA SILVA, LUIZ MARIO FERREIRA DE SOUZA, MAIRA
TEIXEIRA DE GOUVEA, MANOEL CÍCERO DOS SANTOS FILHO, MANOEL
TAVARES, MARCELO SALLES, MARCELO TEIXEIRA SOUTO, MÁRCIA AMARAL
ESTEVÃO DOS SANTOS, MÁRCIA MARIA BARBOSA FIALHO DE OLIVEIRA
BORSANI, MARCO ANDRÉ DA SILVEIRA ARRAES, MARCO ANTONI FEIJO
ABREU, MARCO AURÉLIO CERQUEIRA PINTO, MARCOS ANTÔNIO MARQUES,
MARCOS ANTÔNIO MOREIRA VAZ, MARCOS HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA,
MARGARETH SOARES LANNES BOQUIMPANI, MARIA ALVES WANDERLEY,
MARIA BERNADETE DE ARAÚJO SOUSA GOMES, MARIA CÉLIA COELHO
NOVAES, MARIA DO CARMO DAVID, MARIA ELIZABETH DACOL, MARIA
LEONIDIA ÂNGELO PEREIRA DE CASTRO, MARIA NICEIA DE AMORIM PEREIRA,
MARIA TEREZA COUTINHO VIRGENS, MARIA THEREZA FEIJO ABREU, MARILDA
DE SOUZA LUZES, MARIO MOELLER NIELSEN, MARIO TRANI FERNANDES,
MARIO VIANNA DE SOUZA, MARIUCHE NASCIMENTO, MARLUCE MARIA SOUTO
MAIOR TAVARES, MARIA METELLO JACOB, MAURÍCIO LEWIN, MAURO
MEDEIROS JÚNIOR, MERCEDES MARISA FERES, MIGUEL EDUARDO COELHO,
MILTON JOÃO MORETTI, MÍRIAM YANITCHIS COUTO, MOACIR NUNES
VASCONCELOS, NADIA RAAD MORENO, NELSON FERNANDES CABARAL,
NELSON JOAQUIM DUARTE PEREIRA, NILO FERNANDES DE SALDANHA DA
GAMA, NILTON ALVES DE ALMEIDA NILTON JOSÉ CUNHA RENO, NILZA
BITTENCOURT FAVILLA, NILZA CORRÊA DE OLIVEIRA, NURIMAR DAMINELLI
FERNANDES, ODILO HENRIQUE ZAIDAN, OLGA MACHADO DE LUNA FEIRE,
PAUL LUDWIG ALOUCHE, PAULO CASRETTO FILHO, PAULO DE TARSO
COELHO HIPPOLITO DOS SANTOS, PAULO JAGUARIBE ALENCAR DE MOURA,
PAULO ROBERTO CARVALHO DE ALENCAR, PAULO ROBERTO DUARTE
BARBOSA, PAULO ROBERTO PINTO DE ALMEIDA, PAULO SCORZA DE SOUZA
MARTINS.PAULO SÉRGIO ANTUNES, PAULO SÉRGIO CARVALHAES ESOU
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PAULO SÉRGIO DO COUTO REIS, PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA, PEDRO
JUNGER VIDAURRE LEITE, PEDRO SILVA DOS SANTOS, RAFAEL LOPES
MEDEIROS, RAIMUNDO COELHO FRAZÃO DE BARROS, RALFO BOLSONARO
BUENO PENTEADO, REGINA MARIA GONZAGA POUCHAIN, REINALDO
RAIMUNDO DO NASCIMENTO, RENATO FERREIRA DA ROCHA, RENATO SENNA
DE CARVALHO, RENE TEIXEIRA PEREIRA, RICARO JOSÉ DE AZEVEDO,
RICARDO MOREIRA BRANDÃO, RITA LEZIETE CONSTATINO VIEIRA, ROBERTO
ALVES DA SILVA ANTUNES, ROBERTO AZEREDO DA SILVA, ROBERTO
AZEVEDO DE OLIVEIRA MAGALHÃES, ROBERTO BARRETO SOBRAL, ROBERTO
DE SIQUEIRA BARRETO, ROBERTO GUIMARÃES, ROBERTO LAURINDO,
ROBERTO LOPES DE ARAÚJO FILHO, ROBERTO PEREIRA, ROBERTO
RODRIGUES JUCÁ, ROBERTO GARCIA, ROBERTO VON DOELLINGER,
RODOLPHO HUHN, ROGÉRIO RIBEIRO, ROLDÃO MARQUES FERNANDES,
RI IRFIWI \/FI \ HQH ttl IIMARÃFK, SAI AMIFI RRITO nF OI IVFIRA SAI OMÃO
ASSAYAG, SALVADOR ANTÔNIO BOTTEON, SALVADOR DE OLIVEIRA ÁVILA,
SANDRA MIEKO IIJIMA, SAULO CERVEIRA LEITE, SÉRGIO ALBERTO MAIA,
SÉRGIO BOZZO, SÉRGIO MUNIZ WRIGHT, SÉRGIO SENRA GARCIA, SIMION
ARONGAUS, SIRLEI MACHADO, SOLANGE IRENE DE ARAÚJO, SOLANGE IRENE
DE ARAÚJO, SÔNIA REGINA DOS SANTOS TUAN, SYLVIO IARMONLINSKI DOS
REIS, SYLVIO RAMIRO KAPPS, THEOPHILLA FILGUEIRAS LEIMIG, UBIRACI
SANTANNA DA COSTA, VALDIR NEI DE ARAÚJO PIRES, VALERIA DOS SANTOS
QUINTANILHA BRAGA, VALTER CHAPETTA, VÂNIA LICIA BRAGANÇA GENTIL,
VÂNIA MARIA JUNQUEIRA SANTIAGO, VERA LÚCIA CARVALHO TEIXEIRA, VERA
LUCtA FERROLA SILVA, VIRGÍLIO LAGEMANN, VIRGÍLIO VITORIO XAVIER DE
MORAIS, WAGNER PAULINO, WALDEMAR SARAIVA PINHEIRO FILHO, WALDYR
MICMACHER, WALMIR MALAQUIAS DOS SANTOS,' WASHINGTON LUIZ
MOREIRA, WELLINGTON DE SOUSA GUIMARÃES VASCONCELLOS, WILLIAM
NEVES KELP, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

Fazemos referência à Notificação Extrajudicial enviada por V.Sas e datada de
20/08/2014, no qual é são relacionados questionamentos sobre: (i) quando da
aprovação em agosto de 2007 do Plano de Capacitação e Avaliação de Cargos -
PCAC e Remuneração Mínima por Nível e Região - RMNR, se a empresa responsável
técnica atuarial do Planode Benefícios administrado pela Petros, analisou os impactos
atuariais queesse novo plano ocasionou nas Reservas Matemáticas, ouseja, se houve
estudos com o objetivo de apurar os impactos atuariais nas Reservas Matemáticas do
Plano de Benefícios BD decorrentes da alteração do Plano de Cargos e Salários; (ii)
sobre o PCAC E RMNR, o que se questiona é a ausência de contribuição para o Plano
Petros PPSP sobre a parcela salarial denominada "complemento da RMNR" devida
de agosto de 2007 até agosto de 2011 ou anão consideração dessa parcela do salário
como salário de participação para o Plano de Benefícios BD; (iii) a exclusão nos
Relatórios Financeiros da Petrobras da previsão contida no inciso IX do artigo 48 do
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Regulamento que dispõe ser de exclusiva responsabilidade da Patrocinadora o
pagamento eventual do déficit decorrente da alteração por ela aprovada em 1984; (iv)
refere-se ao custo administrativo e a autuação recebida pela Petros da Receita
Federal sobre o PIS/COFINS.

2 Nesse sentido, temos a esclarecer quanto ao item <i), que a Petros, através da
Gerência Atuarial e de Desenvolvimento de Planos, calculou os valores dos impactos
atuariais relativos aos Níveis concedidos aos empregados da Petrobras por ocasião
do fechamento dos Acordos Coletivos de 2005, 2006 e 2007, ao PCAC e ao reajuste
da RMNR sobre os compromissos do Plano Petros do Sistema Petrobras (Reservas
Matemáticas), considerando os percentuais informados pelas áreas jurídicas da Petros
e da Petrobras, bem como a Cartilha sobre o assunto encaminhada, na época, pela
Petrobras. Esta demanda foi originada pelo Grupo de Trabalho constituído pela
Petrobras (GT - Ações Judiciais).

3. Quanto ao item (h), informamos que esta Fundação realizou esludus em idavau ^
procedimento a ser adotado para a Parcela Complemento RMNR, com base no
Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras - PPSP eda Legislação Vigente.

4. Com base nesses estudos, foi verificado que o Complemento RMNR é uma parcela
estável da remuneração percebida pelo empregado da Petrobras e subsidiárias, sobre
a qual incide contribuição à Previdência Social. Como o Regulamento do PPSP
descreve a composição do Salário de Participação considerando "todas as parcelas
da remuneração que seriam objeto de desconto para o INSS, caso não existisse
qualquer limite superior de contribuição para esse Instituto", esta Fundação entende
como correta acobrança de contribuições para o PPSP sobre a parcela Complemento
RMNR, bem como sua utilização na apuração do valor da Suplementação Petros.

5. Portanto, no entendimento da Petros, as contribuições realizadas no período entre
setembro/2007 e agosto/2011, por participantes com Salários de Participação fossom
inferiores ao teto contributivo estabelecido no Regulamento do Plano e que receberam
o Complemento RMNR, devem serretificadas, cobrando-se as diferenças.

6. Esclarecemos que a Fundação está calculando os valores individuais das
diferenças contributivas de participantes e patrocinadoras afim de proceder àreferida
cobrança, ressaltando que a forma de financiamento a ser utilizada em tal
procedimento dependerá da concordância da patrocinadora e dos participantes,
respeitando a legislação vigente e não comprometendo o Plano de Custeio.

7. Destacamos, ainda, que, imediatamente após o encerramento da negociação do
pagamento das diferenças contributivas, a Petros irá rever os benefícios concedidos
em cuja apuração foram considerados salários referentes ao período entre
setembro/2007 e agosto/2011, relativamente a participantes que, nesse período,
tiveram Salários de Participação abaixo do teto contributivo estabelecido no
Regulamento do Plano e receberam a parcela Complemento RMNR em seus
contracheques.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53388103.



" l •»

PetroS

6RTD-RJ 25.11.2014
PR0T0C.1 31 711 9

8. Sobre o item (iii), destacamos que foi assinado em 31/05/2006, o ACORDO DE
OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS - AOR entre a Petros, as Patrocinadoras do Plano
Petros do Sistema Petrobras - PPSP e entidades representativas de seus
participantes, em decorrência de acordo judicial relativo aos itens constantes da Ação
Civil Pública N° 2001.001.096664-0, com o objetivo de estabelecer as cláusulas e
condições para os pagamentos originados na transação judicialmente homologada,
assim como regular asdemais obrigações das partes envolvidas para buscar um ajuste
estrutural para o PPSP.

9 Em 23/10/2008, foram assinados os Termos de Compromissos Financeiros,
dentre eles, oTermo de Compromisso Financeiro FAT/FC, negociado com opropósito
de assegurar ao Plano oaporte que deveria ter sido realizado em 1984, por ocasião
da introdução dos referidos fatores de correção dos benefícios no Regulamento do
Plano, sob responsabilidade exclusiva dos Patrocinadores.

10. Dessa forma, a Gerência Atuarial e de Desenvolvimento de Planos, em articulação
com a Consultoria Atuarial responsável pelo PPSP, apurou os valores devidos a título
do referido Termo.

11. Quanto ao item (iv), a Petros esclarece que tem a seu favor decisão transitada em
julgado em 20/08/2008, que afastou por completo a exigência de PIS e COFINS com
base na Lei n° 9.718/98, determinando que tais contribuições apenas sejam cobradas
sobre receitas decorrentes da venda de mercadorias ou serviços, nos termos da LC
70/91 (COFINS) e da Lei n° 9.715/98 (PIS).

12. Em razão da referida decisão judicial e por entender que não aufere receitas
decorrentes da venda de mercadorias ou prestação de serviços, a Petros vem
deixando de recolher PIS e COFINS.

13. Em 2012, foram lavrados contra a Petros autos de infração para exigir o
recolhimento do PIS e COFINS referente ao período de setembrode 2007a dezembro
de2009. sobre valores que, no entendimento dafiscalização, não estariam amparados
pela decisão judicial acima referida. Ademais, a autuação lavrada pela Secretaria da
Receita Federal é afeta ao Plano de Gestão Administrativa - PGA.

14. O referido auto de infração está sendo discutido administrativamente, tendo sido
definitivamente cancelados o PIS e COFINS incidentes sobre os valores registrados
em algumas das subcontas do grupo Receitas Administrativas e Remuneração do
Fundo Administrativo.

15. Em 11 /09/2014, a Petros interpôs recurso de embargos aoConselho Administrativo
de Recurso Fiscais, que encontra-se pendente de julgamento, não havendo decisão
administrativa definitiva sobre o PISe COFINS calculadossobre os valores registrados
nas rubricas contábeis Custeio do Programa Administrativo e Rendimentos não
equiparados às aplicações financeiras.
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16 Nessa linha, o referido auto de infração está provisionado contabilmente, no
montante de R$ 22 milhões, e as chances de êxito são consideradas como remotas,
conforme avaliação do escritório Ulhoa Canto Rezende Guerra Advogados.

Colocamo-nos ^disposição para esclarecimentos adicionais eventualmente
necessários

Atenciosamente

Epaminon9as deSÍDzà^gndes
Pr^QiHprfip c\n P.nnftfílhn Fiscal

Poder Judiciário -
Corregedorla Geral da .
Selo de Fiscalização Eletrônico

EAKGÔ3237 BFC .
Consulte bValidade do Selo Em:
WtP8-J/www3.>irl.íus.br/5itepubBcol
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TeL (21)2221-0770

f REGISTRO
Rec/2014-10434 Prot.:962375
Data Registro'29/08/2014
DlPadido: 27/08/2014 Dt Entrega:15 dias
Tipo de Registro. Caria de Notificação ^^,A_ __
Recebi de(a) DERBLY ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ- 07347386/0001-51
a quantia de R$ 701 36{F< <«* entos e Um
Reais e Trinta e Seis Onusvos)
referente ao?5 emolumentos cobrados \
conforme descrição ahat>o >?;v, v
r ~~' M\/i?is:^ Pág çC.Hf-r.ps 320 . *£ '

jÃÒAverb. h.v.vR-^um. NÃO \
• pF^tfÂO Dilig (s).*l'

.ASa-A PE EMOLUMENTOS - --"
114.84 Emolumento Básico
15,13 Diligência
136 40 Pag. Excedentes
5,07 PMCMV
245,51 Distribuidor
101,72 Lei 3.217/99
25.43 Lei 4,664/05
25 43 Lei 111/06
20.34 Lei 6 231/12
11,49 Lei 590/82-Lei 3 761/2002
701,36 Total

Func. Marcelino César da Silva

C-3821625

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53388103.
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Mino Sr. Kpaminondas de Sou/a Mendes - MM. Presidente do Conselho Pi-ca'
[•undaçffo Petrobras de Seguridade Social - Petros.

Av. Nilo Peçanha. 50, Grupo 2409
Centro do Rio de Janeiro CLP 20.000-100

4°RTD-RJ - 982375

\SilSSmAITotEmol.(R$): 701,3
Proc.EstíiN/AvsrtiN/Difa:!

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

4'RTD-RJ
CÓPIA EM CD-R

Viarcetlno Silva - 93«30

ADILSON .ÍOSL DA SILVA, brasileiro, casado, devida c regularinemv iu"; iMuVa/.O'*:* •>
•iv identidade LI32290. expedida pelo lnstiiuio l-clix Pacheco, eadaviradoi ; mo \'5: :.
iyY?.'M'7.(y5"f~2Ü. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 56044, sáit P7í„ :.v.."n
ó(Wlv*9. filho de MARIA CONCLIÇÃO Dl- SOUZA li SI! VA. msideiue e tiwk '..»•

•ia \vertida Guilherme Almeida. 645. apartamento 302 Recreio Kit' iL' ..; !v;*í;
\'\. /90-100.

•\DRi.\NO RAMAL! IO COSTA, brasileiro, casado, Aposenlado. de\ .da e ictul>n-
idcn!iikado(a) sob o n. de identidade 2173875. expedida peio Instituiu Ixlb; i:--.e*
'•adaslrado(a) ao CPI-' sob o n. 262.470.207-59. porlador(a) da Carteira de "Irtih<iiho r. /'L •
senr 006 - K.i. PIS 10099832582. nascido em 17/01/1947. filho de CONCLlÇAO RV^
( OS IA. residente e doiniciliado(a) na Rua Roberto Silva. 238 fundos Ramo*; '?ío ei . -• •

CLP 21.060-230.

Ai-TüNSO CHLSO MHNDONC/A DK PAULA, brasileiro, casado Adminisuador. . .-•
rjipiamicnle ideiitifieado(a) sob n n. de idenlidade 24825. cxpedid*i pilo 'H.r i
.•adasirado(n) no CPI-' sob o n. 005.577.657-49. poiladür(a) da Carteira d>. lYalw.ih • «• v••'
serie 061 - RJ. nascido em 22/03/1935. filho de CLAR.1SSH STAIVILL l>h PAl'1 A. - . :«-,
dom-ediadoín) na Rua Leilão da Cunha. 12. apartamento 201 Laranjeira'; Kit- di. ' •;::
:*i-:p •»'..;? ís-140

U-ONSO VOSliI/.UMI Sll/UKI. brasileiro, casado. Aposentado, devida e rc;.\i v ;• •
fíleniiiicado(a) sob o n. de identidade 024937989. expedida pelo Insliinto Ièiix : .ri.
eadaslradu(a) no CPI: sob o n. 024.441.197-20. poriador(a) da (Viena i»o Inrôsrho iv. M-'<

í<-ja cJí: A|uda. 3b, Grupo 100^ CemrodaCitiyde - rdlficta fiarãode uavari -Ricde.lanara Ci:1' #>Md J'o Io!: :jl ??S?-í:.'/
www.deiblyadv.com.br

• i

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53388103.
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Maroellno Silva - 93b90

serie 059 - RJ, nascido cm 09/07/1939. filho de JURI-MA SUZUKI, residente c domiciliado i.
na Rua Llávio Carvalho. 121 Barra da Tijuoa Rio de Janeiro CLP 22.793-600.

ALRANIO RIRLIRO LIMA. brasileiro, casado. Aposentado, devida e regulann.: v
ideniilleado(a) sob o n. de identidade 073800849. expedida pelo Dl:TRAN/RJ. cadastrada*!.; <>
CPI-' sob o n. 007.825.996-72, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 30Í8I, série 087 - R.\ \ S
10026823281 nascido cm 13/12/1943, filho de LLMIRA TL1XL1RA LIMA. resiJerr c
domiciliado^) na Avenida liarão do Rio Branco. 4115. apartamento 1102 Passos h.ir ..
l-ora CLP 22.793-600.

AGOSTINHO DOS SANTOS LONSLCA. brasileiro, casado, Industriado, di-*iU i.
;ei'.u!armenle idonlificado(a) sob o n. de identidade 40900. expedida pelo CKLA. eadaslracl- H
no CPI; sr)b o n 028.151.097-00, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 3076. série 069 - i
nascido em 23/05/1942, filho de MARIA 1)0 CLU SANTOS LONSLCA, rcsidunv «•
domiciliado(a) na Listrada da Uruçanga. 828 Jaearcpaguá Riode Janeiro CLP 22.75O-0.,.(:

AILTON PLRLIRA RIVLRA. brasileiro, casado. Técnico de Operação, devida e rcgui.irni•••••c
identillcado(a) sobo n. de identidade 35704445, expedida pelo órgão, cadastrado(a) no (' PI :..b
o n. 763.972.468-68. porlador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 052132. série 357. PIS I0080'/>e- 0
nascido em 03/11/1952, filho de DiRCL PLRLIRA RIVLRA. residente e domiciliado(a) na ' m
Trcmbé. 118 Vila Nair São José dos Campos CLP 12231-070.

ALIil-.RICO DOMINGOS DA SILVA PILHO, brasileiro, casado. Aposenlado. d. vic,. e
regularmente idcntifieado(a) sob o n. de identidade 2349931, expedida pelo Institu .> I '
Pacheco, eadasfadoía) no CPI-' sob o n. 361.129.847-68. portador(a) da Carteira de Tra \dL . i.
61579 série 078. PIS 10096128701. nascido em 25/08/1947. filho de CLARA HLRNvUi ,
DA SILVA, residente e domiciliado(a) na Rua Carneiro da Rocha. 214 fundos Iligienópo
Rio de Janeiro CLP 21.051-010 .

\\ UI-iRTO JORGL OI.IVLIRA SILVA, brasileiro, casado, devida e regulann. ,
ideniiliciido(a) sobo n. de identidade 341632, expedida pelo SSP/SL. cadastrado(a) no í PI • b
o n. 116.980.045-91. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 62590, serie 309. PIS 10096125 : !.
nascido cm 05/06/1956, filho de CARMLN OI.IVLIRA SILVA, residente c domiciliai?..^ ia
Avenida Ary Parreiras. 65, apartamento 1702- learaí Niterói Cl-P 24.230322.

AI.ICI- CAROLINA IÍARBOSA CIRINO, brasileira, casada, Administradora, devid.. ;
regularmente idenlifieado(a) sob o n. de identidade 093400232, expedida pelo Instituí. !' \
Pacheco, cadastrado(a) no CPL sob o n. 198.514.646-00. poriador(a) da Carteira de Tia.«ali-
65976. série 065 - RJ. nascido em 18/08/1949. filho de CLLIA BARROSO DA i • N .
residente c domieiliado(a) na Avenida Jornalista Tim Lopes. 255, bloco 7. apartameni.. ^
Dana da 'I ijuca Rio de Janeiro CLP 22.640-908.

ALMIRO WILBLRT. brasileiro, casado. Geólogo, devida c regularmente idcntillcado(a) s<
n. de identidade 4001969585. expedida pelo SJS/RS. cadastrado(a) no CPL s, 0 »
080.700.830-34. porladoría) da Carteira de 'Trabalho n. 34761. série 2420. PIS 10241- .)8<

Ruada Ajuda. 35. Grupo 100?- Ccniroda Cidade - Edilicio Barãode Javari - Rio de JaneiroCFP ?0(M0-9151 c: ?'. ?7à? '.-Wi

www.derblyadv.com.br
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Maroelino Snva - 93«$90

nascido cm 24/02/1951. filho de llliLMA WILBLRT, rcsidciuc c domiciliado(a) na Avenida
Oswaldo Cru/., 78. apartamento 701 flamengo Rio de Janeiro CLP 22.250-060.

ALOISIO ROGLRIO Dl: CASTRO, brasileiro, casado, devida e regularmente identiPead
sob o n. de identidade 25431 19-8. expedida pelo Instituto Lélix Pacheco, eadaslrado(a) -:o •
sob o n. 312.934.767-49, portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 90592, série 3 \'
10061636280 nascido em 11/10/1951, filho de LÚCIA POLLASTRI DL CASTRO. it*.de. i
domiciliado(a) na Rua do Bispo, 316, apartamento 108 Rio Comprido Rio de Janeiro <'
20.261-068.

ÁLVARO DA COSTA IJOTKLHO JÚNIOR, brasileiro, casado. Aposentado, devi.!
regularmente idenlifieado(a) sob o n. de identidade 0128734116. expedida pelo !.0'M
eadastrado(a) no CPI-' sob o n. 028.259.965-72, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 28 '
série 147. PIS 10038715179 nascido cm 06/02/1945. filho de MARIA ClIRISTiNA MO

HOTLLIIO. residente e domiciliado(a) na Rua Dias da Cru/, 405. apartamento 504 Mci
Rio de Janeiro CLiP 20.720-010.

ALVINA MARIA 'LIMBO MATOS, brasileira, casada. Técnico cm Telecomunicações, devid.
regularmente identillcado(a) sob o n. de identidade 138575843. expedida pelo SSP-f<
cadastrado(a) no CPL' sob o n. 135.495.535-87, portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 0092'.'
série 0551. PIS 10869422356, nascido cm 02/03/1959. filho de ANA MLIRA LLSSA i IV!.
residente c domieiliado(a) na Rua llacckcl Almeida, quadra 04. Lote 18 Patamares Salv ••

CLP 41.680-180.

AMAURI MLSQUILA. brasileiro, casado, técnico de projetos, devida c regui..r:
identillcado(a) sob o n. de identidade 87349656. expedida pelo SSP/SP. eadasirado0>i> >-.v
sob o n. 948.673.488-72. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 046280. série 352. PIS -».\ .
10082654163. nascido em 21/02/1958. filho de LMÍI.IA GLNARI MLSQUILA. rcs.oVr-
domiciliado(a) na Rua Seis. 394 Ponta Grossa - Maricá RJ - CLiP 24914 -405.

AMILCAR PLRLIRA DA SILVA LILHO, brasileiro, casado, Lngcnhciro Químico. Jcw
regularmente idcntilleado(a) sob o n. de identidade 012223921. expedida pelo DL.TkA^
eadaslrado(a) no CPL' sob o n. 008.314.767-53. portador(a) da Carteira de Trabalho n /'•>
série 078 - RJ. PIS 10026576683. nascido cm 13/01/1932. filho de IRACLMA PLPRLIKA

SILVA, residente e domieiliado(a) na Rua Timóteo da Costa. 168. apartamento 201 ! ;ui-
Rio de Janeiro CLP 22450-130.

AMOS CONTRUCCI. brasileiro, divorciado. Lngcnheiro Químico, devida e regulam'..
idcnlillcado(a) sob o n. de identidade 35587544. expedida pelo SSP/SP, cadaslrado(a) ;;o
sob o n. 486.505.878-87, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 91160. séiie :>;'•• \
10063988914. nascido em 02/02/1947, filho de MARIA DL CARVALHO CONTP! <
residente e domieiiiado(a) na Avenida Alfredo Ikilla/.ar da Silveira. 339, bloco 02. apar •• •
303 Recreio Rio de Janeiro CLP 22.790-710.

Rua oa Ajuda. 3b. Grupo 100'; Centro da Cidade - Edifictc BarSo de Javari Rio oc Janeiro CFP ?0.(M0 9ft Te. /1 W .9-M
www.detblyadv.com.br
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ANA LÚCIA SOI.DAN. brasileira, casada, Químico, devida e regularmente idcniilicad-•(;.'. 1»
o n. de identidade 2336496L expedida pelo Instituto Lclix Pacheco, eadastrado(a) no Cl '.' s '• o
n. 028.899.357-87, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 062443, série 085. PIS 10096067" 3.
nascido cm 02/07/1945. Pilho de ORMLL PARLNTL TLIXLIRA COSIA, residem, c
domiciliado(a) na Rua da Graça, 635 Camboinha.s • Niterói CLiP 24.342-260.

ANGLLO JOSL LLRRLIRA. brasileiro, casado, profissão, devida c regularmente idcnlif.cad-
sob o 11. de identidade 2491505, expedida pelo órgão, cadaslrado(a) no CPL sob i
047.427.377-68. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 27657, série 110 - RJ. PIS 1029 >̂ -
nascido cm 28/09/1947. filho de CARMLLINA LLRRLIRA CAMPOS, rcsieo;'
domiciliado(a) na Rua Itaeurucaí. 41. apartamento 803 Tijuea Rio de Janeiro CLP "10.
150.

ANGLLO MILANI JÚNIOR, brasileiro, casado, aposentado, devida e rcgnljmv.
idenliílcado(a) sob o n. de identidade098599178, expedida pelo DLTRAN/RJ. cadastra.lota;
CPL' sob o n. 200.862.880-91. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 44410, série 005 LS. ••
10256982217, nascido em 07/04/1956, filho de IRACiY TOSSIN MILANI. resiteni
domiciliado(a) na Rua Coronel M. Rezende, 157, apartamento 2108 Barra da Tijuea Ri«
Janeiro CLP 22.631-005.

•,}

ANTÔNIO AUGUSTO NOV1S CLSAR. brasileiro, solteiro, aposentado, devida e reguh-rm 'i c
idcntiílcado(a) sob o n. de identidade 03301871, expedida pelo CRQ 3" Região, cadastrado 1»
no CPL sob o n. 135.193.957-20, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 86742. série 0.-9 ••.!.
PIS 10071207160. nascido em 07/08/1948, filho de MARGARIDA NOVIS CLSAR. resideu e
doiuieiliado(a) na Rua Vinícius de Moraes, 272. apartamento 201 Ipanema Rio de .1 mc;r;
CLP 22.411-010.

ANTÔNIO AUGUSTO PINIILilRO. brasileiro, solteiro, aposentado, devida e regui-rr». .
idcntillcado(a) sob o n. de identidade 24325938, expedida pelo Instituto Lclix l\,c>
cadaslrado(a) no CPL' sob o n. 090.253.597-87, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. M)' "•
série 081 - RJ. PIS 10026609174. nascido em 21/01/1950. filho de ARACY MAC» IV O

PINIILilRO. residente c doiniciiiado(a) na Avenida Ayrlon Scnna, III. apartamento ;.«»
Barra da Tijuea Rio de Janeiro CLP 22.793-000.

ANTÔNIO BLZLRRA DO VALL, brasileiro, casado. Lngcnheiro Civil, devida e regularnv
identifieado(a) sob o n. de identidade 678762. expedida pelo SSP/SLi. cadaslrado(a) no (PT
o n. 020.562.164-34. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 30349. série200, PIS 10261 •11
nascido cm 03/12/1945, filho de SLBASTIANA ARAÚJO DO VALL. rcsir.cnU
domieiliado(a) na Avenida Umbuzeiro, 1287. apartamento 801 Manaira Rio de Janci:-
CLP 58.038-182.

ANTÔNIO CARLOS GONÇAI.VLS MATARUNA, brasileiro, casado, Lngcnheiro Mecái.
devida e regularmente idcntificado(a) sob o n. de identidade 51573. expedida pelo (1'iiA :
eadastrado(a) no CPL' sob o n. 028.838.307-97. porlador(a) da Carteira de Trabalho n V?

fíja da Ajuda, 3b. Grupo 100? -Centro da Cidade - Edifício Barão de Javaii Rio de Janeiro CEP ?0040 91!> Tci ?1 ??9> *<*
www.derblyadv.com.br
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série 050 - RJ. PIS 10026780620. na.scido cm 14/03/1946. filho de BLÍNLDTTA DL. SOI

MATAR UNA. residente c domiciliado(a) na Rua Adriano. 56, apartamento 1005 Tido
Santos Rio de Janeiro CLP 20.735-060.

ANTÔNIO CASTLLLO BRANCO CLARK LILIIO. brasileiro, divorciado, aposentado de
o regularmente idcntilleado(a) sob o n. de identidade 16192254, expedida pelo Instituto I
Pacheco, cadaslrado(a) no CPL' sob o n. 026.820.957-04. portador(a) da Carteira de Trahallv
38805. série 037 -RJ. PIS 10015222826. nascido em 16/05/1942. filho de MARG\R.,

MACHADO DL CLRQULIRA CLARK, rcsidciuc c domiciliado(a) na Rua Marquês de .*
Vicente, 96, Bloco B, apartamento 604 Gávea Rio de Janeiro CLiP 22.451 -040.

ANTÔNIO JOSL BARBOSA TLilXLilRA, brasileiro, casado. Lngcnheiro. devida e rcgul.snr.
identillcado(a) sob o n. de identidade 15241979. expedida pelo DLTRAN/RJ. cadastrai- v..
CPL sob o n. 049.201.397-72. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 4913. série 081 - <;.
10026597338. nascido cm 30/07/1939. filho de CAROLINA CONSLIÇÀO TLl%!.-
residente c domieiliado(a) na Rua Tabajaras. 148 São Lraneisco Niterói CLiP 23 36!" -,ni

ANTÔNIO JOSLi PINTO LL.RRLIRA. brasileiro, casado, aposentado, devida e rcguLum< •.
identifieado(a) sob o n. de identidade 3363142. expedida pelo ILP/R.I. eadaslrado(a) no CPL L
o n. 387.674.577-20. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 95135. série 669 - <J I >
10096105302. nascido em 12/01/1956. filho de GLNLROSA PINTO LL.RRLIRA. residu-•, •

domiciliado(a) na Rua Armando Costa. 171 Jacarepaguá Rio de Janeiro CLiP 22.7? í >6

ANTÔNIO MAURÍCIO DLi LIGULilRLDO, brasileiro, casado, químico, devida e regularm
idenlilleado(ü) sob o n. de identidade 2066499. expedida pelo ILP/RJ. cadastrado(a) no CPI' i
o n. 206.421.567-00. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 30956. série 035 - :u. •• «s
10059347888, nascido cm 24/05/1944, filho de SLiMIRAMIS DL LIGULilRLDO. rcs-deiíi» e
domieiliado(a) na Rua Presidente Carlos de Campos. 183. apartamento 602 Laranjeiras >.<•
de Janeiro CLP 22.231-080.

ANTÔNIO PINIILilRO NLTO. brasileiro, casado, aposentado, devida e regni -r.
ideiitiíicado(a) sob o n. de identidade 098159. expedida pelo CRLi. cadastrado(aj no Ci
n. 021.742.947-53. portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 30458. série 087 - '...
IOO2658708I. nascido em 03/11/1941. filho de PASCIIOINA PINIILIRO. res. ,•:•=

domieiliado(a) na Rua Martins Pena. 37. apartamento 401 Tijuea Rio de laneiro - CL.
ANTÔNIO SLiRGIO NLTTO CARDOSO, brasileiro, casado. Lngcnheiro, devida e reguhnv.
idcnlificado(a) sob o n. de identidade 016833592. expedida pelo ILP/R.I, eadaslrado(a) no
sob o n. 066.476.777-04. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 22810. série 3X9.
10291089272, nascido em 13/02/1943. filho de MARIA DA CONCLK/ÀO NL
CARDOSO, residente e domiciliado(a) na Rua Conselheiro Xcnha, 25 cobertura Tiiu< i
de Janeiro CLiP 20.550-090.

ARCHIMLDLS DL CARVALHO JÚNIOR, brasileiro, casado. Lngcnheiro. d.-\id,
regularmente identiflcado(a) sob o n. de identidade 15275811. expedida pelo ÍLP
cadastrado(a) no CPL' sob o n. 012.089.507-20, porlador(a) da Carteira de Trabalho :• V'

Rua da Ajuda, 35. Grupo 1007 -Centro da Cidade - Edifício Barão de Javari Kio dtJaneiro CEP 20.WÕ 91íi 1ei. "A 7»; w
www.derbiyady.com.br
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série 165. PIS 10026935705. nascido em 10/07/1939. fifti^^f^WtrflWffl Jdomiciüad

na Listrada Francisco Smolka, 200, casa 9••Quebra-Lrascos Teresópulis CLP 25966- í05

ARTLM1XA ANDRADLi BIANCIII, brasileira, casada. Técnico em Comunicação Social, de* • i;i
c regularmente idcntifieado(a) sob o n. de identidade 017604927. expedida pelo M-i1" !.
cadastrado(a) no CPL sob o n. 024.602.547-68. porlador(a) da Carteira de Trabalho n 96 i I
série 068 - RJ, PIS 1002658448L nascido cm 21/02/1940. residente c domiciliado(al aa '•' .-;.
Soares Cabral. 80. apartamento 603 1.aranjeiras Rio de Janeiro CLiP 22.240-070.

ARTIIUR CASSIANO BAS'TOS LILIIO, brasileiro, casado, Lingenheiro, devida e regulam^ ie
identilleado(a) sob o n. de identidade 25461175, expedida pelo SSP/SP, cadaslrado(a) no <' fl
sob o n. 024.651.598-87, portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 80314, série 095 - RJ. i S
10026934857, nascido cm 25/02/1941, filho de ONDINA TARGON BASTOS, residcnu e
doniioiliado(a) na Rua João Pinho, apartamento I11 Boqueirão Santos CLP 11055-060.

ARY O/ORIO PINTO, brasileiro, casado. Lngcnheiro. devida e regularmente idenlifeai
sob o n. de identidade 152110. expedida pelo CRLiA/R.l, cadaslrado(a) no CPL v. „
022.355.447-20. portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 91324. série 476. PIS 10015''̂ "<
nascido em 10/01/1943, filho de NA/HA MUSSI PINTO, residente e domioiliadn(a) aa •.-.,:
Professor Gabizo. 192, apartamento 104 Tijuea •Rio de Janeiro CLiP 20.271 -060.

ASSURi MOR LIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, aposentado, devida e icgi-V. ••• =•
identifleado(a) sob o n. de identidade 025828054, expedida pelo DLTRAN/RJ, cadastranot • •.••
CPL' sob o n. 274.822.867-72. poriador(a) da Carteira de Trabalho n. 28917, série 063 - >..!. VS
10312681434. nascido cm 13/05/1949, filho de ADLLAIDL MACILL DOS SANTOS, v.-.:ti- .•
e domieiliado(a) na Rua Santa Cecília, 425 • Bangu Rio de Janeiro CLiP 2I810-O8O.

AUGUSTO CLSAR CORRLA GULRRLIRO LIMA, brasileiro, casado, lingenheiro. oevi . ».
remilarmenle idcntificado(a) sob o n. de identidade 044432235. expedida pelo DL.TR \K . I
eadaslrado(a) no CPL' sob o n. OI5.152.847-00, portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 30;
série 087 - RJ. PIS 10026869168. nascido cm 20/08/1931, filho de STLLLA CORL \
GULRRLIRO LIMA, residente e domiciliado(a) na Rua Presidente Nercu Ranu-s.
apartamento 302 Recreio dos Bandeirantes Rio de Janeiro CLiP 22.795-080.

AUGUSTO GASPARON1 SPLRANDIO. brasileiro, casado, aposentado, devida e rcgc/.iruv x
idenlifieado(a) sobo n. de identidade M-450777. expedida pelo SSP/MG. eadastrado(a, -.••
sob o n. 130.654.836-53. porlador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 87145. série -.0? -• '.\ >
1009148236L nascido cm 09/09/1953, filho de JOANNA GASPARONN1 SPLR.-.N1 \ ).
residente e domiciíiado(a) na Rua Lngcnheiro Pedro Gentil. 90 Vale do Ipê Juiz de LV
CLiP 36035-400.

BLNLDITO CORDLIRO LINS. brasileiro, casado, engenheiro, devida c rcgularm• -•«•*-
identificado(a) sob o n. de identidade 76964507. expedida pelo SSP/BA. eadaslrado(a) .10 T
sob o n. 000.124.915-00. porlador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 74640. série (M. • S
10026802055, nascido em 10/08/1937, filho de RLGINA CORDLIRO UNS. residen- ;*
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domiciliado(a) na Rua Humberto Campos. 263. apartamento 1402 Graça Salvado:
40.150-130.

BRAX IORIO, brasileiro, casado, técnico cm petróleo, devida c rcgularmcnlc idenlificad-ta»
o a. de identidade 1675954. expedida pelo II-P/R.I, cadastrado(a) no CPL sob o n. M().LM).'
68. PASLiP 100268939. nascido cm 16/04/1942. filho de VLRIDIANA I.LT1C1A
IORIO, residente e domiciliado(a) na Ladeira dos Tabajaras, 130. aparlamentí
Copacabana Rio de Janeiro CLiP 22.03 1-1 12.

CAIO MUCIO BARBOSA PIMLNTA, brasileiro, casado, engenheiro, devida c regularmeme
idcnüficado(a) sob o n. de identidade 00191337668. expedida pelo SSP/MG. cadasmu1o(a• :»o
CPL soh o n. 001.913.376-68, porlador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 80339. série 076 • \<). • S
1002693713. nascido em 16/10/1941. filho de RITA BARBOSA PIMLNTA. residem. c
domiciiiado(a) na Rua Marechal Bittencourt, 199r apartamento 602 Ciulierrel Belo Il»ri/-.. e

CL.P3044I-I 14.

CAMILO MORAl-iS DL ALBUQULRQUL LINS, brasileiro, casado, medico, d.-vit! . i
regularmente identifieado(a) sob o n. de identidade 022738686. expedida pelo "FP" I.
cadaslrado(a) no CPL sob o n. 245.722.257-53. porlador(a) da Carteira de Trabalho n óf •
série 065. PIS 10088976359. nascido cm 01/05/1946. filho de ALTAIR MORALiS
MBt.RQULiQUL. residente e domiciliado(a) na Rua Ldmundo Lins. 18 Copacabana Rh-
Janeiro CLiP 22.031-020.

CARLOS ADAUTO NLIVA L1BLRAI.LL brasileiro, casado, aposentado, df.to.
regularmente idenlifieado(a) sob o n. de identidade 1632819. expedida pelo iiT-J.
cadaslrado(a) no CPL' sob o n. 045.790.387-20, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 82>i 6.
série 047 - \U. PIS 10026877918. nascido em 14/03/1942, filho de ROSAI.IA NL'\ \
I.1BLRAL1.I. residente c domiciliado(a) na Rua Almirante Cocrane. 46. apartamento IC
Tijuea Rio de Janeiro CLiP 20560-040.

CARLOS AI.BLRTO BOCADO FRLIRL. brasileiro, casado, engenheiro, devida c regiil"-'.n
idcnlificado(a) sob o n. de identidade 257535963, expedida pelo DLTRAN/RJ cadastra: »{_;• t
CPL sob o n. 031.819.367-15, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 4298. série '••'!. •':
1003878577. nascido cm 21/07/1945. filho de CLC1LIA BORGADO LRLIRL. rc- vr .
domieiliado(a) na Avenida Atlântica. 1212. apartamento 301 Copacabana Rio de .! •iu
CLiP 22.021-000.

CARLOS ALBLRTO DLi CASTRO GONÇALVLS. brasileiro, divorciado, engenheiro. :.-».• .
regularmente idenlilieado(a) sob o n. de identidade 1742335. expedida pelo •i-T '
cadastradoía) no CPL sob o n. 001.880.005-00, portador(a) da Carteira de 'Trabalho u 96. i
série 091 - RJ, PIS 10026937236, nascido cm 05/03/1943. filho de ONDINA DL C\S-,\ O
CiONÇAI .VLS, residente cdomiciliado(a) na Rua Ivo Borges. 401. apartamento 101 Recrc",
Rio de Janeiro CLP 22.790-440.

1 80
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CARLOS ALBLRTO MARTINS, brasileiro, casado, administrador, devida e regularm •
idcntillcado(a) sob o n. de identidade 020731113, expedida pelo DLTRAN/RJ. cadastra.ú.^.
CPL' sob o n. 196.660.207-34. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 65601. série 073 - Cl. !
10320641764. nascido cm 06/07/1947, filho de MARIA CARMLLA MARTINS. res.d.M-
domieiliado(a) na Rua Almirante Cochranc, 178, apartamento 806 Tijuea Rio de .! .=
CLiP 20.550-040.

CARLOS ALBLRTO MORLIRA. brasileiro, casado, aposentado, devida c rcguLnn
idcntiíleado(a) sob o n. de identidade 804741247, expedida peto ILP/R.I, cadaslrado(a) ,o
sob o n 035.794.847-53. porlador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 36564, série 036 - Cl.
10080737614, nascido em 25/03/1942, filho de CÂNDIDA AFONSO MORLIRA, res.dei .
domiciliado(a) na Rua Domingos Corrêa, 170, casa I Casa Cirande Rio das Ostras (
28.894-022.

CARLOS ALBLRTO SCOTT DL ALML1DA F1GULIRLDO brasileiro, casado, aposent::
devida e regularmente idcnlifieado(a) sob o n. de identidade 366458. expedida pelo CRI-A
cadaslrado(a) no CPF sob o n. 398.480.437-72, portadoría) da Carteira de Trabalho n 92
série 058 - RJ, PIS 1070303565, nascido em 08/08/1953. filho de CISLLDA SCOTT
ALMLIDA F1GULRLIDO. residente e domiciíiado(a) na Rua Moacyr Barbosa Soarc:: 'i-
Jaearepaguá Rio de Janeiro CLiP 22.765-510.

CARLOS AI.VLS GADLI.IIA FILHO, brasileiro, casado, aposentado, devida e regula-..i
identilleado(a) sob on. de identidade 020348371. expedida pelo DLTRAN/RJ. cadastraria
CPL' sob o n. 186.227.557-20. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 28425. série 001 Li L
10311449120. nascido em 14/02/1945. filho de LL/.A DLi MORALS MLNDLiS GAin-i! :
residente e domiciliado(a) na Rua Pinto Teles. 320 Jaearepaguá Rio de Janeiro <
21.341-270.

CARLOS BLSSONL DL AI.MLJDA, brasileiro, casado, aposentado, devida c rcgiilarm••
idenlificado(a) sob o n. de identidade 30536361, expedida pelo IFP/RJ, eadastrado(ai -o «
sob o n. 443.846.107-34. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 88966. série 0^8. •
10102721987, nascido cm 17/01/1952, filho de MARIA CONSULLO LOPLS DL Al .Ml i
residente c domieiliado(a) na Listrada do Tindiba. 979 Pechincha Rio de Janeire
22.740-360.

CARLOS LDUARDO DLi OLIVLIRA BASTOS, brasileiro, casado, aposentado, ri :.
regularmente idcntilicado(a) sob o n. de identidade 5717795, expedida pelo V-.P
radaslrado(a) no CPL' sob o n. 186.469.059-34. porlador(a) da Carteira de Trabalho r. 5i
série 526. PIS 10582162219. nascido em 01/07/1947. filho de LiNY DLi OI.IVLIRA ií.^l
residente edomieiliado(a) na Rua Dom Pedro l, 20, apartamento 702 Água Verue O ni
CL.P 80.620-130.

CARLOS MLNDLiS. brasileiro, casado, aposentado, devida e regularmente idenli lieadoía) s<\ n
n de identidade 1351920. expedida pelo IFP. cadaslrado(a) no CPF sob o n. 032.926.301 %;).
portadoría) da Carteira de Trabalho n. 51081. série 070 - RJ, PIS 10026765907. nascido . u
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25/03/1938. filho de DUl.CLi RODRIGULS MLNDLiS, residente c domieiliado(a) na R ia
Pacheco Leão. 704. bloco A. apartamento 317.

CARLOS ROBLRTO BARBOSA DANTAS, brasileiro, casado, aposentado, dcvid-, e
regularmente identificado sob o n. de identidade 023117401, expedida pelo ILP/R.I. ca-.las» ;<
no CPL' sob o n 17850193768. portador da carteira de trabalho n. 35910. série 211. S
100665636. nascido cm 03/05/1948, filho de IVONL BARBOSA DANTAS. rcsiJcn •
domiciliado na Rua Custódio Maia Lilho. n° 7. quadra I Vasconcelos Rio de Jancir» ' I'
23085-105.

CARLOS ROBLRTO MORLilRA DIAS. brasileiro, casado, lingenheiro Química, devio; .•
regularmente identilicado(a) sob o n. de identidade 22787246. expedida pelo DLiTRAN .• I.
cadastrado(a) no CPL' sob o n. 337.050.547-91, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 18).
série 102 - RJ. PIS 10080779406, nascido cm 24/09/1949, lilho de YOI.ANDA DONA O
MORLilRA DIAS. residente c domiciliado(a) na Rua Padre Francisco Lana. 136. apariarm..- ».
bloco C. apartamento 317 Vila Isabel Rio de Janeiro CLiP 20.551 -090.

CLCILIA MARIA COLLllO DLi LIGULilRLDO, brasileira, casada, química, dcvid.» i.
remilarmcnic idcnliíieado(a) sob o n. de identidade 2244842. expedida pelo ILP.M
eadastrado(a) no CPL' sob o n. 435.662.277-49. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. MO >.
série 070 - RJ. PIS 10096099035. nascido em 30/03/1949. filho de IILI.L.NA GONÍ/AL1 >>
COLiLIIO. residente c domieiliado(a) na Rua Presidente Carlos de Campos. 183. apar un •'
602 I.aranjeiras Rio de Janeiro CLP 22.231 -080.

CL.I.SO LL.RRLIRA. brasileiro, casado, aposentado, devida e regularmente identificado. •• :< <
n de identidade 2086635, expedida pelo ILP/RJ. cadastrado(a) no CPF sob o n. 259.10S.S4T :
porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 9755. série 004. PIS 10311205965. nascido <-n
23/01/1944. lilho de RUL1NA FLRRLIRA, residente e domieiiiado(a) na Rua Concn/ Li
São Braz Curitiba CLiP 82.315-150.

CLSAR CAVALCANTI': NA/AR SALADl. brasileiro, casado, aposentado, dcvid--. o
reiiiiiarmentc identilicado(a) sob o n. de identidade 201069648, expedida pelo DLTRAN.T .1.
cadastrado(a) no CPL' sob o n. 301.878.771-34, portador(a) da Carteira de Trabalho n. "*8= i.
série 073 - RJ. PIS 10528638278. nascido em 23/09/1942. filho de ODISLi CAVAI V I
NA/.AR SALADl. residente e domiciliado(a) na Rua Agncs Teixeira Marinho Guimai ;es. ' 9
apartamento 301 Rivicra Fluminense Maeaé CLP 27.937-540.

CLSAR JOSLi MORALiS DLI. VLCCI110. brasileiro, casado, aposentado, devida e reguLunv v
idcnlilicadoía) sob o n. de identidade 00424032070. expedida pelo DLTRAN/RJ. cadasmie •
no CPF sob o n. 245.558.947-15. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 87008. série i'.P. i
PIS 10102704284. nascido em 26/01/1954. filho de JOISLTL DL MORALiS DLL Vr.Cl i
residente e domieiliado(a) na Rua Senador Vergueiro. 151. apartamento 402 Llanienw,
de Janeiro CLiP 22.230-000.
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ClI DL'A NASCIMLNTO LIMA ROMLilRO.. brasileira. càsãctâT aposentada, dcvid..
regularmente idcnlilicado(a) sob o n. de identidade 171500040. expedida pelo SSP
cadastrado(a) no CPL' sob o n. 318.387.407-59, portador(a) ^ Cmleu-a de Irabalho n U
série 195 PIS I006O8I1894. nascido em 28/03/1954, filho de CARMLN DOI.ORL.S
NASCIMLNTO LIMA, residente c domiciliado(a) na Rua das Braúnas, 121 Socorra
Pindamonhangaba CLiP 12.421-530.

CIARICL NLGRLIROS DLi VASCONCLLOS PLiSSOA, brasileira, solteira, bihlinfcc'.
devida e regularmente identilicado(a) sob o n. de identidade 060407780 cxPcd,.ia
DLíTRAN/rI cadastrado(a) no CPF sob o n. 036.918.457-20. P^nadorjaida. C.«r ,r:
Trabalho n. 30964. serie 035 - RJ, PIS 10026603230. nasc.do em 06/08 194d. ..Ihi
IARCII.A NLGRLIROS PLiSSOA. residente c domiciliado(a) na Rua lonelero o.
Copacabana Rio de Janeiro CLP 22.030-002.

CIAR1NDO CALTANO MACHADO LILIIO, brasileiro, casado aposentado dcvid:,
regularmente identificado® sob on. de identidade 024774390. expedida pelo 1LIRAN
cadastrado(a) no CPL' sob on. 034.801.867-34, portador(a) ^^^^^ia^ %l •
serie 368. nascido em 18/07/1943, filho de SLVLiRINA CLAUDIA MA HADO. icvde.
dom.ciliado(a) na Travessa Bispo São João da Mata, 52 São I.orenço Nucro. CLL ,h
080.

Cl AUDIO A/.OUBLiL. brasileiro, casado, engenheiro, devida e regularmente identil^uí
sob o n. de identidade 88865711. expedida pelo SSP/BA. cadastrado(a) r,o <PT ;o
000 P8 155-00, portadoría) da Carteira de 'Trabalho n. 086271. serie 59.,, IIS I00...(^«..
nascido em 04/10/1938. filho de MATILDL A/OUBLL. residente cdomiciliado^ na •• ..;•
Pm/crcs. 238 Ipiianga I.auro de licitas CLiP 42700-000.

CA»'1)10 (T/AR PLRLilRA SLiRQULilRA. brasileiro, casado, engenheiro. .!••'•:
rcai.lam.cnle identificado^ sob o n. de identidade 1855650. expedida pelo •>' |[<'̂ .:
eadastrado(a) no CPF sob o n. 156.702.287-15, portador(a) da Cartc.ra de nibullio n h.
serie 038 - RJ PIS 1030851676550. nascido cm 01/06/1946. lilho de l/A I1RI;M-
SLiRQULilRA. residente cdomiciliado(a) na Rua Auvérina. 143 Ilha do Governador Rv
Janeiro CL.P 21920-170.

Ui.i i-

Cl AUDIO ROBLRTO FLUO MACHADO, brasileiro, casado, engenheiro, di
regularmente identifieado(a) sob o n. de identidade 19798100. expedida peto
cadastradoía) no CPF sob on. 077.836.040-72. porlador(a) da Cartc.ra de raball.o .. <•
série 242' PIS 10071207721. nascido cm 01/02/1948, filho de AMBROSINA .-,
MACIIADO. residente edomieiliado(a) na Rua Manoel Lufrásio 755. apartamunlt» 5(b -u

Curitiba CiLP 80.540-010.

Cl LIDIR KLIS PLilXOTO. brasileiro, casado, engenheiro, devida c regularmente identP •ad
«ob ou. de identidade 354.334.267-34. expedida peto IFP/RJ, cadastrada) no (Tf <•* •
35-1 Vvl 967-34. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 13160. sér.e 046. PIS I0UU> *•

id
o»
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nascido cm 15/01/1950. filho de JACl RlilS PLIXOTO, residente e domiciliado(a) na K.ia
Manoel Martinc/. I 19 Centro Cachoeira de Macaeu CLiP 28680-000.

DAI TON IOAQUIM PLRLilRA. brasileiro, casado, engenheiro, devida e regul.nn •••
idcnlificado(a) sob o n. de identidade 81756615-1, expedida pelo ILP. cadasirado(a.i no ( PI r
o n 17^653 847-00, porladorfa) da Carteira de Trabalho n. 0093666, serie 0091 - RJ. • S
10059465147. nascido cm 21-07.1948, filho de MIQULLINA DIAS PLRLIRA. rcs.dcn. r
domieiliado(a) na Rua São Clemente , Nu 114 Bloco I Apt. 1203 Botafogo Rio de .1 mo •
CLP 22260-000.

DAYSL MAKQULiS. brasileira, solteira, aposentada, devida e regularmente identificador) ••
on de identidade 1682392-4. expedida pelo ILP. eadastrado(a) no CPI' sob on. 02029.'. • / .
|?orlador(a) da Carteira de Trabalho n. 43716. série 151 - RJ. PIS 10026588610. ..a*.Jk
23.01.1943. lilho de ILDA MARQULS. residente cdomiciliado(a) na Rua Joseph lilocn h
Copacabana Rio de Janeiro - CLiP 22031-040.

DLA MARQULS SANTOS, brasileira, casada, jornalista, devida e regularmente identificado. i;
sob o n de identidade 181.629, expedida pelo MIN. ALiRON. cadaslrado(a) no CPL sob i .
071 631 827-03, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 18120, serie 035 - RJ. PIS 10026601
nascido em 29.02.1936. filha LiRLiCL BANDLIRA MARQULS. residente c domiciliada »••
Rua Cardoso Júnior n" 200 CASA- Laranjeira - Rio de Janeiro CLP 22245-000

DLNiSL CORRLilA DA COSTA, brasileira, casada, aposentada, devida e regm .i
idenlificado(a) sob on. de identidade 02128675-2, expedida pelo SSP-DLiTRAN. cadastnid- o
no CPL sob on 042387887-53. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 66038, serie Oín <•
10064164052. nascido em 21.09.1947 , lilho de NADIR CORRLilA DA COSIA, res de, ••
domieiliado(a) na Rua Castro Barbosa n" 36 Apt. 603/1 (ira jaú Rio de Janeiro CL'- '</ •
230.

DLMSL DL. SOU/A BLRNARDLS. brasileira, solteira aposentada, devida e regm ..«..- •
identilicado(a) sob on. de identidade 01952060-0, expedida pelo IIP. cadastrado(a) no t PI h
o n 030 458 037-68, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 96480. série 068 - RI. i .S
10026602749. nascido em 04.10.1944, filho de LSTIILR DL SOU/A BLiRNARDLiS. residi- e j
edomiciliado(a)naRuaolivinan"IIO Campo Grande Rio de Janeiro CLP 23071- n ).

DII.NLI PACIILCO. brasileiro, casado, 1CMI, devida c regularmente idenliiicado(a) soi o i. -. j
identidade 108799, expedida pelo SSP/SC. cadastrado(a) no CPL' sob o n. 029.'^ -.i* -. j
portadoría) da Carteira de Trabalho n. 49051. série 004 - RJ. PIS 102390479%. nas-.do •• ;
•»() 10.1948. filho de JULIA MANDLL DOMINGOS PACHLCO, residente e domiciliu.uu» : •
Barào de Ma.uiela n° 41 Centro S.M MADALLNA CLP 2877-970.

DIRCLl IMAC1 IA DO. brasileiro, casado, aposentado, devida e regularmente idcniilkao. .••:.: : .
on de identidade 4317808. expedida pelo SSP-SP. cadaslrado(a) no CPL sob o n 000 L.ó- ' :•
?7. portadora) da Carteira de Trabalho n. 39932, série 204 -SP. PIS 10432671339. navd< i j

Rua da Ajuda. :Íb.*Gr'jpo"írjO? -i:entr(^a"cidld7"tdÍftàol"aTEõde Javari -Rio de Janeiro CFP20.M0 91b lei ?1 «S* W> ,
www.derblyadv.com.br
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lilho de ADLI.IA TAGL
094 casa Centro

"NADO. residente e domiciliado(a) .ia *
:-• CLP 13160-000.

JARI MAC

Artur Nogueira

DIAI MA DOS RLilS. brasileiro, casado, induslriário. devida cregularmente: .dcniil.cadn(a) -l
i í de identidade 01.337.975-5, expedida pelo DLTRAN. caclas.rado(a) no CPL so . o
n039 755 847-34. portador(a) da Carteira de Trabalho n. ^™-™*^\ " K.'- ' .^7W7/.i«cMo em 15.07.1938, filho de MAR1LTA GOMLS DOS RL.S. ««de, , ;
Ziciliado(a)naRuaToneleron«199Apt.l01 Copacabana RiodcJane.ro Cl.» ,« »•
001.

DOR1NATO GOMLiS DL LIMA, brasileiro, casado, engenheiro/aposentado devkL c
re ullrmenur identificada) sob o n. de identidade 3254760. exped.da pelo .Si
Sda trado(a) no CPI' sob on. 016986058-20. PIS 10026854020, nascido em .04.1°..
de MARIANA MOTTA DL LIMA. residente cdomieiliado(a) na Rua André V.dnl de N,gu ,
n" 88 Ponta da Praia Santos - CLP 11035-080.

LD1 NLLSON DA PA/ MÜ1ILBAULR, brasileiro, casado, engenheiro, ^;I^;^ \
identilieado(a) sob o n. de identidade 2001323700, expedida pelo CONTLA CRI. •

arillní-A mi CPL' sob o n 260 828 617-87. portadoría) da Cartc.ra de Irabalho n. Ilv

MUI ILBAULR. residente cdomiciliado(a) na Rua São Caetano. 01, casa 70 Chamas
RJ-CLP 24370-160.

Nü

LDIISON PLQULNO ARAÚJO, brasileiro, casado, engenheiro, devida c regi... rm'Icitiiicado (a) sob o„. de identidade 02565784-2, expedida pelo Dl-TRAN, cadastro U,
CPI- sob o n 357 587.837-49. portador (a) da Cartc.ra de trabalho n. ->S8.>9 scik. Oi
KK)9Í442^02. 'nascido cm'21.09.1951, filho de FRANCLSCA DL ASSIS LLKK.
ARAÚJO, residente edomiciliado (a) na Rua João Marques Cadcngo n 16 Vargcm *,ran-
Rio de Janeiro CLP 22783-390.

LDÍSOM TADLL DL ALBLiRNA/ ALMLilDA, brasileiro, casado, engenheiro d-.-vic <• j
regularmente identificado (a) sob on. de identidade 6107205509. «pedida pelo ^.
cadastrado (a) no CPF sob on. 042.289.018-9 Lportador (a) da ^c.« o^ lmh« ho.J •.J
série 062 RJ PIS 10427628471. nascido em 24.10.1944. lilho de GLMMV AI.BL.RW/ ' 1•
Al .MLilDA, residente cdomiciliado (a) na Rua Joanna costa n" 95 Santa Felicidade Cuni,.
CLP 82015-082.

LDISON IOSL C11LDILK. brasileiro, casado, arquiteto, devida e regularmente 'dentif^u, ?
<obVn.'de identidade 2920724. expedida pelo ^IVST. cadaslrado(a) no C Lso,
303 778 548-91, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 80029. serie 095 RJ. PIS I029,< ,;
nascido em 30.05.1942, filho de RINL ClILiDILiK. residente e domic.liado(a) na Rua ..a,
1905 Apt. 31 Centro Araraquara CLiP 14801-350.

RwcJaAwla/âs^
www.derblyadv.com.br
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MarjgiinoSirva - 93690 í

LDISON XAVlLiR RAMOS, brasileiro, casado, aposentado, devida e regularmente idcnlilie: .i-
(a) sob o n. de identidade 780960, expedida pelo SSP/PR, cadastrado (a) no CPI' soo . 1
091 404 709-25, portador (a) da Carteira de Trabalho n. 51480. série 231. PIS 10071301.» v
nascido cm 10.05.1952. lilho de TLRLXA FLRNANDLiS DA SILVA, residente e dom.e.íu ;o
(a) na Rua XV de Novembro n° 7113 Apt. 504 Centro Guarapuava CLP 85010-000.

LDMI1 SON RALDLNSLiS DL SOUSA COSTA, brasileiro, casado, engenheiro químico, dev a
creuularmente identificado (a) sob on. de identidade 372959, expedida pelo SSP/CL. cadasi ; j
(at no CPI' sob on. 001.361.153-49, portador (a) da Carteira de Trabalho n. 7977.serie^6 J
PIS 1002686571-5. nascido cm 12.04.1942, filho de LiULINA MTOS DL. SOU/A ((A: \.
residente cdomiciliado (a) na Rua Shis Ql 5Conjunto 4 Lago Sul Brasília CLP7I6.5- ).

LDNO OI IVI-IRA MARIA BRANDÃO, brasileiro, casado, químico, devida e regul.irm••
identilieado(a) sob on. de identidade 846545. expedida pelo ILP/RJ. cadastrado^]I no i PI-
on 046 934 187-49. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 1498. série 068. PIS 10026^ 'O
nascido em 23/04/1929. filho de NOLMIA MA1A DA SILVA, rcsidenlc edom.cihndoía) na <
Carlos Oswald. 140. bloco 01. apartamento 905 Barra da Tijuea Rio de Janeiro «
22793-120.

FDUARDO FRANCISCO TORRLS FLRRLIRA, brasileiro, casado, engenheiro, devida c
reoularmente identificado (a) sob on. de identidade 41160904. expedida pelo 1LP-R.I. cadasi-v*.
(a) no CPI' sob on. 487.464.447-34. portador (a) da Carteira de 'I rabalho n. 1814... serie .0. !
PIS 10096110012. nascido cm 13.07.1958, filho de MARIA JOSLDL MF.DLilROS I-R ^
FLiRRLIRA. residente c domiciliado (a) na Rua Paulo Barreto n" 34 Apt. 402 Botafo.v..
de Janeiro CLP 22280-010.

LI ZB1ITA MTI KILWICZ. brasileira, divorciado, engenheira, devida e rognlarm :•
identificado (a) sob on. de identidade 052205358. expedida pelo DLTRAN-R.I. cadaslradc ••
no CPL" sob o n 798.303.207-82. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 99/92. serie .l76 !.
PIS !04->8948860. nascido cm 18.09.1946. filho de IIALINA MITKILWGZ. res- en ••
domiciliado (a) na Rua Almirante Alexandrino n" 1109 Santa Tere/a Rio de Jane.r, !'
20241-260.

LNIO VON IIAI-illLlNG LIMA. brasileiro, casado, engenheiro, devida e regi;' =in-
idenlilicado (a) sob on. de identidade 22Ó3590. expedida pelo IFP. cadastrado (a) no CPF - ••
n 370 986 247-72. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 67465. série 083 RJ. «lS
10091442076. nascido cm 02.08.1950. filho de. MARIA l.UI/A VON IIALMLING. residente *.-
domiciliado <a) na Listrada do Gabinal n° 1258 casa Jaearepaguá Rio de Jane»ro ' "
22763-154.

LPAM1NONDAS DLi OLlVLilRA NLTO. brasileiro, ca.sado. aposentado, devida e reuuh.rm <
identificado (a) sob on. de identidade 02.762.327-1. expedida pelo DLTRAN-RJ. cadastrai .
no CPI sob o n300.003.437-49. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 72.188. ser^e :A
PIS 10325870982. nascido em 05.l0.i952, filho de MAGAI.Y GONÇALVLS DLi Ol.lvli ..

*ua da t^^',^^^"^\^^^-'^^^^^^^^Janeif0 Wa™™ lei- ?1 'mi m*.
www.derblyadv.com.br
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residente edomiciliado (a) na Avenida das Américas n" 1981 casa 01 Barra da Tijuea Ri
laneiro CLP 2263 1-000.

1-RNL'STO MARQULiS DLi SA. brasileiro, casado., engenheiro, devida e rcgularnv • c
dei" (a) sob on. de identidade 1.655.773-8, expedida pelo DL'.UANLRJ. «W, u)
no CP.' sob on. 045.703.917-53, portador (a) da Carteira de '1 n^^[^^^ ^
PIS 10026606434. nascido em 24.10.1942, filho de MARIA CL.LL.SI LMARQl LS DL. V
residente edomiciliado (a) na Rua Manuel Brasiliense n» 170 Apt. .03 Barra da 1,|,u a . o
de Janeiro CLiP 22621-140.

LSTL! IITO RANGLiL JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, devida e reguU.n : rLíncado (a) sob on. de identidade 03432.14, expedida P<^^M^,cadastra ô ,:u L
sob on. 543.615.167-15. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 645.4. serie 591 R.nav. ,dc. a
^I07 1956. filho de NLLLY DA SILVLIRA RANGLiL, residente edomiciliado (a) n.i k .«< ••
da Rocha n° 34 apt 302 Copacabana Rio de Janeiro CLiP 22051-020.

H-N1CF MÍRIAM CALTi, brasileira, solteira, aposentada, devida cregularmente idcniill :»d: i:
sob on/de identidade 00.604.205-88. expedida pelo SSP-BA. c-l^o (a) no C .
073 642 70S-82. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 02829. serie 282 BA. PIS 1020 . .<
0, nascido em 07 10.1953, lilho de JUDTTL BORGLiS SAMPAIO• res-deme «domicilia,. (- -
Avenida Dom João VI n"205 Apt. 501 Brotas Salvador Cl;P 40285-000.

LVANDRO IOURLNÇO. brasileiro, casado, economista, devida eregularmente identifi.-idr
sob o n. de identidade 2.130.617, expedida pelo IFP. cadastrado (a) no C • *n <
128 707 577-80. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 43663. serie 4.>1 RJ. 11S 10(Un>(M
nasi-idocm 13.09.1946. lilho de DORA CARVALHO LOURLNÇO. residente edom.c; ^
na Listrada Adhemar Bcbiano n" 1185 Bloco 3Apt. 404 Del Castilho Rio de lançar
21051-070.

0

LÁBIO BRAGA DLi AZLVLDO. brasileiro, casado, engenheiro, devida c regul. i*
identilicudo(a) sob o,, de identidade 8099153.7. expedida pelo ™™*™>^"T f .
CPI- sob on 380.441.707-82. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 82719. sene M7-i...
10069470089. nascido cm 24/02/1953. filho de MARIA LÚCIA BRAGA DL A/; ,1-
residente edomiciliado^ na Rua Stanley Gomes. 132. casa I Barra da Iijnca Rio tk .-;..••<

CLiP 22793-277.

FÁBIO NUNI-S MLiNDLiS. brasileiro, ca.sado. engenheiro, devida eregularmente idciUil.i ,tc~>
sob o n. de identidade M-l95240, expedida pelo SSP/MG cadastrado(a) no C Lsoh
001 999 076-68, portador^ da Carteira de Trabalho n. 66685, serie 12... I S nu..*-..
So em 07/02/1934; 'lilho de MARIA STLLI.A NUNLS MLNDLS .esie.nt.
doniiciliado(a) na Rua ProTcssor Lstevâo Pinto, 680, apartamento 702B Serra Belo lL-rr,.

CLiP 30220-060.

Rua da Ajuda, 35. Grup"ol '̂" Centro*Mato- Édito D^o^JaVari'- RioTe Mo CEP »«0 9Ü1o! ?i mi -*
www.derblyadv.com.br
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. LMaro^ino;aiuar.93b^O P.LLMX BALASSIANO NLTO. brasileiro, casado, cngcntVb^dcvitla , >,,ut.cn!Ldo(a) sob o„. de identidade 2271159. expedida pelo IFP«J.^dastradoja no ,
n n ^66 694 477-87. portador(a) da Carteira de Irabalho n. 27689 sene I.<> O- •
08677 '84.- nascido' em I0/../I949. filho de ROSA »A1.ASSIAN « *

domiciliado(a) na Avenida Atlântica. 3628 Copacabana R.o de Janeuo (I.I..070

domiciliado(a) na Rua Presidente João Pessoa, 3.>0: apartamento MJ» .
CLP 24.22-331.

ORNANDO A..VIM COUTINHO DK CARVA. MO. >-*"^ ^ ^' j
ocvidae^.armc^
^^rP.CS^»0^SS« Í5/07/.W,, n,„« de P-n-in.>^ia^i; -
"iclontc cdomiciliado(a, na Rua São Clemente, 185. bloco 2. apartamento 1,05 ««-..«.
Rio de Janeiro Cl-I' 22.260-003.

H-RNANDO ANDRAOI-; DA SILVA, brasileiro, casado, arquiteto devida c retui-mSS, sob on. de identidade A47902. expedida petoCAl «^—W "" ; )
^«í^ -402 Vila ,sabe, RiodeJane,
Cl :P 20540-114.

I1RNANDO ANTÔNIO 1)1- SOUZA VI-RRKIRA, brasileiro, casado. arK^Irio.^" ;iamKnte idcntificado(a) sob o„. de identidade 0,906 4,4^ exped, aP^;'"**
cadastrado(a) no CPI- sob o„. 065.260.477-34 portador(,) da Ca, u «bu lu •- •
«íric 070 PIS 10321465609. nascido cm 25/09/I94S. lilho de i.ukiino
h'rRH1RA. residente cdomiciliado(a) na Rua Se.e, Mc nove. quadra trexe Manoel ,
Maricá CHP 24000-970.

IVRNANDO CONY ROCIA l.l-ITIÍ. brasileiro, casado, economista, devida e rcSiil.:-«r ••
II.KMA.MUwui.ii .,07(in r.vn<-<lida nelo CORKCON. cadasirado(a) . >idcnlilicado(a) sob on. de identidade 9760 expedida pelo J--"'̂ " .. ()1)I, Kl ..
.,k „ n 946d?()457-91 nortador(a) da Carteira de Irabalho n. 95j05. stnc uj; i •
^469M56 2«kto cm 31/01/1950. filho de DAI.VA CONY ROCHA I.KIIh res.dcndomicÍlSa) rRS A^nante Arv Ran.c,. ,24. apartamento 202 Recreio dos liandem.

Rio deJaneiro CKP 22790-430.

H--RNANIX) l-l-RRWRA AMARO, brasileiro, casado, aposentado, devida e rq-ularm-cocado sob on. 26679869863. «pedida pela SSP/SP, entrado no t ^ ;
OI7.00X.71X-2O, portador da Carteira de Trabalho n. 2I«9j, scrtcJiM. 1I.S mu.o.

www.derblyadv.com.br
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nascido em 25/, 1/1941. lilho de IRKN1! CAMARGO HÍRRIilKA AMARO rcsi,.,,,., i
domlcMiJoo na Avenida Bartolomcu de Gusmão, 14, apartamento 101 Hoquciroo San,-
CKP 1,045-400.

M--RNANOO IOSI-: I.ITRAS. brasileiro, casado, engenheiro, devida c rcguürm.:, .
dentHÍeadS) sob on. de identidade 022825020. expedida pelo MTV ca«0 *

i .. "A-aii Sd7 IS nortadoría) da Carie ra de Irabalho n. 800K9. su.e u/o aj^3 *—, cni Sm lllho de IIKU.Y COVAS P,..R,,RA UflRAS *£ '
édomieiliado(a) na Rua da Andorinha, 230 I.agoa da Conceição Honanopohs CI.I M.-
256.

,.| AVIO Dl' MAOAI.IIAHS Cl IA VI». brasileiro, casado, engenheiro devida o'-^1,™.-, u-
en" ao a)Msobo n. de identidade 8803-1), expedida ^^^{^^^V

S(lh o,, 059.740.387-20, V^^**^.,*^ MAgIu-A^C HAV ..
10026586506, nascido em 14/07/19.», lilho de /. u,'" anar-anv i
residente edomiciliadoía) na Avenida Prefc.lo Dulcidio Cardoso. ,500. bloco 2. apar-i -
1204 Barra da Tijuea Rio de Janeiro- CLP 22631-902.

i.-l AVIO LLRRLIRA COMLS. brasileiro, casado, engenheiro, devida e rcgul.;rm '.Xdil) sob on. de identidade 0230008, expedida pelo ^^ cadastrado ;,, ,,->
•v-i 717 707 10 norladoría) da Carteira de Irabalho n. 97382, serie .iOA na* uvlyw%'™V1&in™ montu mor «*^B^;%JSSr •

domiciliadoía) na Avenida Dom Pedro II. 391 Alegria Miguel Peieira (.1.1 .6)00

|-| AVIO MACHADO, brasileiro, casado, engenheiro, devida c'Cgulamente idcntilicadoia; -,•!

68 portadoría) da Carteira de Trabalho n. 801.S8, sene 361a. PIS 0614^ 46 » *K.S lilho de AD,:,..A -.-ACUAR. MACHADO resideme cdomiciliado!») na .<„..
Iknto.369 Jardim Ricardo Duz/i Artur Nogueira U-.P 1.> 160-OtM.

..-RANOSCO AI.BIÍRTO BARROSO CORDH1RO. brasileiro, casado, aposento Jcvi.; j-
uLcntc idcnti.-,cado(a, sob on. de identidade ^^J^^h'^

cadastrado(a) no CP,- sob on. ^(m>\^?tT^^^ isérie 094. PIS 10026577396. nascido cm 17/05/1947. lilho de IRI-.N1-. HARKOM •< <>•
residente edomiciliadoía) na Rua Mcm de Sá. 168. apartamento 401 Ican» Miti.
24220-261.

FRANCISCO KDUARIX) MORI-IRA DP! A/KRUUO. brasileiro, casado en^nheiro. :l,-o- .-
gularmente idcntificado(a) sob o n. de identidade 358980 expedida pcu <HrA ..
. i.....,..,h,>í^ „,, ri'l- sob o n 442 525.527-53, portadoría da Carteira de Irabalho n. 72 >í S °^ S'̂ (^ 9Í^) n^eido em 27/10/^952. filho de ILNA.I AGI.AIS NOCUl.RA

A/LRL:I)0, residente cdomiciliadoía) na Rua Ministro Raul Lernandes, 160 Botafogo ko
de Janeiro CLP 22260-040.

www.dcrblyadv.com.br
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LRANCISCO LRLDLRICO SCURA. brasileiro, divorciado, administrador^ dcvid:,
rcoularmente identifieado(a) sob o n. de identidade 21 12128, expedida pelo SSP, cadasuad
ncTcL!-' sob o n. 171.043.948-34.. poriador(a) da Carteira de Irabalho n. 80397. serie W6.
1002661 7134. nascido cm 18/09/1935, filho de, residente c domiciliado(a) na Rua llabilonw
apartamento 401 Tijuea Rio de Janeiro CLP 2051 l-150.

LKANC1SCO IOSL LVLRTON LIMA, brasileiro, casado, administrador, devida e regulai™.
idenlillcado(a) sob on. de identidade 021758214. expedida pelo ILP/RJ, cadastrado(a) ,•«> ^ l
sob o n. 028.484.817-49. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 24116. serie ló*. ' *
KKP6747003. nascido cm 16/08/1945. filho de MARIA DL CASTRO LVLRTON LI. s.
residente edomiciliado(a) na Rua Delgado de Carvalho. 81, apartamento 302 Inuca ku. »e
Janeiro CLP 20260-280.

IRANKI IN I1ARRLTO. brasileiro, divorciado, aposentado, devida c rcgulurmn e
identilkado(a) sob on. de identidade 2001341156, expedida pelo CRLA. cadastrado(a) mo , -i-
sob o n 266.476.487-04. porlador(a) da Carteira de 'Irabalho n. 18206. serie 29.>. . jS
10330873315 nascido cm 17/01/1947, filho de L1MDINALVA Dl- ANDRADL BARRIR),
residente edomieiliado(a) na Rua llumailá. 282 Hamaitá RiodeJane.ro ( L.P 22261 00

LRANKUN DA SILVA CARDOSO, brasileiro, casado. Icenico, devida c rcgub.rm ,
identificado.*) sob o n. de identidade 04722571. expedida pelo ll-P/RJ, eadastrado(a| .<» :
sob o n 494 095.227-49. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 80114. serie Ou
10654086831 nascido cm 20/09/1955. filho de TLRL/.INI IA SILVA, residente edonucad- .1
na Rua Desembargador Lima Castro. 85. apartamento 902 Lonseea Niterói ( L.L 'A i-
350.

GASTÃO HLNRIQUL DL; SCI IULLLR. brasileiro, solteiro, aposentado, devida ercgularnn r
idcnlificado(a) sob on. de identidade 03210628. expedida pelo CRQ 3:i Região, cadastrado
no CPI- sob o n 384.062.257-34. porlador(a) da Carteira de Irabalho n. 69619. serie i: 8
10630797282, nascido em 24/07/1952, filho de l/.ABLI SANTOS Dl- SCI UJDLI.LR. ™«r
cdomieiliado(a) na Rua Nossa Senhora de Lourdcs, 32, casa 05 Grajaú Rio de Janeiro .
20540-370.

GASTÃO VÍTOR CASPLR. brasileiro, solteiro, engenheiro, devida e regulam* •
idenliílcado(a) sob on. de identidade 029893054, expedida pelo ILP/RJ, cadasirado(a) no
sob o n. 008.512.057-04. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 82834. serie O-./.
10026595688, nascido cm 02/01/1934. filho de AYDA CASPLR. residente e domieiha-uH;»
Rua Barata Ribeiro. 628. apartamento 1001 Copacabana Rio de Janeiro CLP 22.05: :' C

IC

8

GLOKGL MLDL.IROS ARAÚJO, brasileiro, casado, aposentado, devida e reguL.-nr
identilleado(a) sob o n. de identidade 019755040. expedida pelo ll-P/RJ, eadnstmdoí.a: ...o <
sob o n 789 386.238-15. portador(a) da Carteira de Irabalho n. 54953. série (LU.
10026781635. nascido cm 24/10/1947, filho de IRACKMA Dl* MLDLIROS ARMJ)
residente c domieiliado(a) na Rua Quiririm. 760. apartamento 201 Vila Valqueire Ru
Janeiro CLP 21330-655.

Rua d3 Ajuda.'», Grupo'lÓ02 -Ccrtro~da Cidade - Edifício Barão do Javari • Ric de Janeiro CEP ?0.040-9lí> lei ?\ ?79V •;.-«
www.derblyadv.com.br
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GLORGL RODRIGULS DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, devida e re.giilurnv. - v
ideniilleado(a) sob o n. de identidade 083287789. expedida pelo DLTRAN/RJ. cadaslrado(a. n
CPL" sob o n. 174.919.167-91, porlador(a) da Carteira de 'Irabalho n. 50924. série uSI. S
1002660879, nascido cm 11/06/1947, filho de ALA1DL RODRIGULS DA SILVA, rcssdei. ,
domiciliado(a) na Rua das I.aranjeiras. 585, apartamento 1101 Cosmc Velho Rio de Jane
CLP 22240-005.

GLRALDO CARLOS OI.IVLIRA RANGLL. brasileiro, casado, engenheiro, dv-vioV ••
regularmente identificado(a) sob o n. de identidade 811756758. expedida pulo l:T .1.
cadastrado(a) no CPI-' sob o n. 316.025.847-53, porlador(a) da Carteira de Irabalho n oi ... •
série 078. PIS 10329033457, nascido em 20/08/1952, filho de DALILA DL! OI.IVL. ;• A
RANGLL. residente c domiciliado(a) na Rua Demoslhcnes Madureira de Pinho. ... ;).
apartamento 201 Recreio dos Bandeirantes Rio de Janeiro CLP 22795-090.

GLRALDO JOSL LLRRLIRA, brasileiro, easado, engenheiro, devida e regulam)'*- v
idcnlificado(a) sob o n. de identidade 48243D. expedida pelo CRLA/R.I, cadastradoia) no " L
sob o n. 767.695.268-91. portador(a) da Carteira de Irabalho n. 87766. serie 108. naseide v
27/09/1951. filho de MARIA DA CONCLIÇÀO LLRRLIRA. residente e domiciliado(a) na •;
Marques de Abranles. 119. apartamento 1001 LIamcngo Rio de Janeiro RJ - CLP 22 ')
060.

GLRALDO LUIZ PIRLS KOLI.LR. brasileiro, easado. engenheiro, devida e rq-K- ,m. .
idenlificado(a) sob o n. de identidade 19645993, expedida pelo ILP/RJ. cadastrado^ •« '>
sob o n. 102.476.967-49, porlador(a) da Carteira de Irabalho n. 11673. serie t: • «.
100063982738. nascido cm 07/07/1946. filho de MARIA IILLLNA PIRLS KOLl.L.R. -• ->k- c
e domieiliado(a) na Rua Prudente de Morais. 1668. apartamento 1301 Ipanema <n .\-
Janeiro CLIP 22420-042.

GLIULIO VARGAS DRIJMMOND, brasileiro, easado. engenheiro, devida e reyular.m. i
identilicado(a) sob o n. de identidade 18094250, expedida pelo ILP/RJ. cadastrado(a) no í 'l
sob o n. 023.141.007-78. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 22642. série 0*3. ' S
10026605187, nascido em 14/04/1943. filho de JACYRA LUCAS DRUMMOND. res ien - i-
domieiliado(a) na Avenida Monsenhor Ascâneo, 155. apartamento 201 Barra da i ijuca r
de Janeiro CLP 22621-060.

GILBLRT PRATLS. brasileiro, easado, aposentado, devida e regularmente idenli!leado{ .- s- - .-
n. de identidade 955349, expedida pelo ILP/R.I. eadastrado(a) no CPL' sob o n. 003.683 ;•(;/ . ',
portadoría) da Carteira de Trabalho n. 1764263. série 040. PIS 10026589467. nas .Io <-
19/01/1930, filho de JOSLLINA L'ROSSARD PRATLS. residente e domiciliado(a) i .•••
I.eopoldo Miguc/.. 44. aparlamenlo 502 • Copacabana Riode Janeiro CLP 22060-021.

GLARACI CORRLA PORTO, brasileiro, ca.sado, engenheiro, devida e rq.»ui \rriv •. .-
idenlilicado(a) sob o n. de identidade 2001369433. expedida pelo CONLLA. cadastra-:•-(a »
CPL' sob o n. 129.782.217-04. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 65543. série xxx. PIS ••'•>

Ruada Ajuda. 35, Grupo 100? - Ccr.lio (Jn Cidade - Edifício Barão de Javari- Riode JaneiroCEP20.OI0-91Í) Tei •71779? 49-1-1
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nascido em 15/02/1951, filho de NIRCL MORLilRA CORRLA PORTO, residem-.• c
domiciliado(a) na Rua Aldo Rebcllo, 332 Jaearepaguá Rio de Janeiro CLP 22740-290.

HALLTON GIL, brasileiro, easado, aposentado, devida e regularmente idcntificado(a) sob • i
de identidade 8958381, expedida pelo DLIRA N/RJ, cadaslrado(a) no CPL sub o \
030.926.587-87, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 22278. série 029. PIS 1002677o :'»
nascido em 27/0.3/1930. filho de GUIOMAR DA CRU/ GIL. residente e domiciliacMa a
Avenida Gastão Senges. 245. apartamento 307 IJarra da Tijuea Rio de Janeiro CLP ,n(
80.

IILLIO CORRLA DA COSIA, brasileiro, casado, engenheiro, devida e reguiarnu -i
ideniilicado(a) .sob o n. de identidade 015265234. expedida pelo DIC7R.I. cadaslrado(a) no C 1
sob o n. 023.843.107-04, portador(a) da Carteira de Irabalho n. 62349. série lo3. ' S
10026935500. nascido cm 31/12/1941, filho de DLLPHIMA ALBUQULRQUL CORRLA \*\
COSIA, residente e domiciliado(a) na Rua 18 de Outubro. 141. apartamento 701 Tijuea \<-o
de Janeiro CLP 20530-050.

HL1.IO DA ROSA LLMMLRS, brasileiro, easado, engenheiro, devida e regularrm- »•:
idenliílcado(a) sob o n. de identidade 13895131. expedida pelo ILP/RJ. eadasirado(a) no '. L
.sob o n. 028.051.627-49, portador(a) da Carteira de Irabalho n. 27778. série MO. . :S
10099833023. nascido cm 23/03/1939, filho de NYDIA DA ROSA I.LMMLRS. residem .
domiciliadoía) na Avenida Nossa Senhora deCopacabana, 1319. apartamento 301 Cop, cai- ..

Rio de Janeiro CLP 22010-011.

IIL.I.IO DL; CASTRO JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, devida e regul..;:. i-
ideniificado(a) sob o n. de identidade 1973103287, expedida pelo ILP/RJ. cadastrado(a) no L
sob o n. 305.618.337-53. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 96030. série 31 • S
10091448937, nascido em 16/08/1951. filho de IOLAN DA RLIS BRANDÃO, resuien. •
domic-liado(a) na Rua Caminho do Açude, 232 Vila Progresso Niterói CLP 24322 •"30

IILLIO DINIZ RIBLIRO, brasileiro, easado, técnico, devida c regularmente idcnlificado(a) svb
o n. de identidade 2001808410. expedida pelo CR LA/RJ. cadastrado(a) no CPL sob .. .\
338.678.957-91. porlador(a) da Carteira de Irabalho n. 28975. série 063. PIS 4007191 . -5
nascido cm 27/10/1950. filho de AURLA DINIZ RIBLIRO. residente e domiciliado(a) na :' ..
Mario da Costa c Souza. 135. bloco 2. apartamento 1008 Barra da Tijuea Rio de JaneL.
CLP 22790-735.

IILLIO MONTLIRO LARIA. brasileiro, casado, engenheiro, devida e regulam» \
idenlificado(a) sob o n. de identidade 18655829. expedida pelo SSP/RJ, eadastrado(a) :u> 'I
sob o n. 064.137.147-00. portador(a) da Carteira de 'Irabalho n. 5284. série 5 :- >
10026605926. nascido cm 25/02/1945. filho de ALVA VITÓRIA MONTLIRO -Al- \
residente e domiciliado(a) na Avenida Princc/.a Isabel. 154. apartamento 701 Barra Snlv- ••.•••

CLP 40140-000.

Ruada Ajuda. 35, Grupo 100?. - Cenlro da Cidade - Edifício Barão do Javari - Rio doJaneiro CEP20.040-315 Tel: ?1 ??f)71ÍM<1
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HLLMUTII AMINGLR. brasileiro, casado, aposentado, devida e regularmente identificado- \)
sob o n. de identidade 012929006, expedida pelo DLTRAN/RJ, eadastrado(a) no CPL ;ob •• .1
023.485.518-53, porlador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 94829, serie 068. PIS !0026!'35 • 6
nascido cm 08/06/1936, filho de ANNA PAI.ATINUS AMINGLR. residente e domiciliauoíi. -u
Rua Barão de Ipanema. 135, apartamento 1002 Copacabana Rio de Janeiro CLP 22
03 I.

IILNRIQUL Dl- CARVALHO MACHADO, brasileiro, easado, engenheiro, dcvid.. 1.
regularmente idenlificado(a) sob o n. de identidade 5001. expedida pelo CORLCON". i
cadastrado(a) no CPL sob o n. 034.804.457-72, portador(a) da Carteira de 'Trabalho 1. 13 :
série 140. PIS 10026779444. nascido cm 17/01/1942. lilho de LMILIA DL! CAR" \l

MAC.I lADO. residente c domieiliado(a) na Rua Lslrela Dalva. 71 Itanhangá Rio de .i•••u-
CLP 22753-010.

IIORACIO BATISTLLL DL. BARROS, brasileiro, casado, engenheiro, devida e regui «rm •
idenlificado(a) sob o n. de identidade 1026453, expedida pelo SSP/MG. cadasi.rado(a) «o !
sob o n. 124.820.726-20, porlador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 88956. série 2.J?. : S
10255309608, nascido em 26/08/1948, filho de ORMJNDA BASTILLLL. residenie c
domieiiiado(a) na Avenida Antônio (Jil Vcloso. 2558. apartamento 1203 llapuá Vila VolV
CLP 29101-010.

HUGO GONÇAI.VLS LLRRLIRA. brasileiro, easado. engenheiro, devida e regul-irui v
idenlificado(a) sob o n. de identidade 804389013, expedida pelo ILP/RJ. eadaslrado(a) •o 1
sob o n. 240.413.277-68, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 7687. série 10 -' •
10026908996. nascido cm 24/12/1934, filho de CLLLSTL SARDINHA LLRRLIRA. resale.
domieiliado(a) na Rua Joaquim Tavora, 50. bloco 2, apartamento 2003 learai Niterói
"'42.30-540.

»LDA MARIA LUCAS CIRlACO. brasileira, divorciada, aposentada, devida e regi- u-*
identificada sob o n. de identidade 02.238.514-0. expedida pelo DLTRAN-ÜJ cadastra:
CPL" sob o n. 205.241.457-68. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 30500. serie 087 <I
PIS 10026744829. nascido em 19.09.1948, filho de RAYMUNDA LUCAS CIRlACO. r.-sic r
e domiciliado (a) na Rua General Góes Monteiro Botafogo Rio de Janeiro CLP222t,0-(>

ILDLMAR DUTRA DA SILVA BULNO, brasileira, divorciada, técnico administração er.ii! . •:
devida e regularmente identificado (a) sob o n. de identidade 03.632.400-2. expediua • ••
DLTRAN-RJ. cadastrado {a) 110 CPL' sob o 11. 389.793.817-00. portador (a) da Cafeit- :•
Trabalho n. 85611. série 062 \U - RJ. PIS 10630799463. nascido cm I0.12.i9f3. ;;,rv ..

ANTONIA DUTRA DA SILVA, residente c domiciliado (a) na Rua Republica do ;V
Copacabana Rio de Janeiro CLP 22021-040.

1NAI MARTINS RIBLIRO DL ANDRADL BRUNING. brasileira, casada, engenheira «..;-- -
devida e regularmemc identificada sob o n. de identidade 01.457.713-7. e\pedi* .
DI-TRAN-R.L cadastrado (a) no CPL sob o n. 009.483.307-9!. portador (a) da i ai i>
'•'rabalho u. 680. série I6"* • RJ. PIS 3300016745. nascido cm I4.10J939. fflüw :-

Ru« da Ajuda, 35, Grupo 100? - Cenlro ds Cidade - Edifício Barão de Javari- Rio dü janeiroCtf' 70.04Ü Slíi Tc. ?! ??ÍV *'
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MARTINS R1BLIRO DL! ANDRADL, residente c domiciliado (a) na Rua Ramon Lrancu n«- i "0
Apt. 502 Urca Rio de Janeiro CLP 22290-290.

INGO GORTX. brasileiro, divorciado, cncgcnhciro, devida c regularmente identificado sob . i
de identidade 3364772. expedida pelo ILP/RJ. cadastrado no CPL sob o n. 59226:96 . >.
portador da carteira de irabalho n. 4429, serie 403, PIS 10565177599, nascido cm 25/09. L ,.
filho de LISLLOTTL IRLNL DAGMAR GOR'TZ, residente e domiciliado na Rua Jctjuiiihâ - :
bloco 01, apartamento 301 Gávea Rio de Janeiro CLIP 22470-110.

IRAN TLRRA DL SOUZA, brasileiro, ca.sado, aposentado, devida c regularmente idcrititu io
(a) sob o n. de identidade 01.051.044-4. expedida pelo DITRAN, cadastrado (a) no CPL .ol> i.
009.135.967-87, portador (a) da Carteira de Trabalho n. 65670. série 065-R.I. PIS 10026 U2 ;
nascido cm 30.04.193 i. filho de Ol.GA TLRRA DL SOUZA, rcsidciuc e domiciliado (a. ü.i .•:
Morâvia n" 376 Cocota I Govcr. Rio de Janeiro Cl CP 21921-0.30.

1RINLU MACHADO, brasileiro, easado, técnico de segurança, devida e rcgularm r-c
identificado (a) sob o n. de identidade 8.332.583, expedida pelo SSP-SP, cadastrado (a) mi • "L
sob o n 719.138.748-34, portador (a) da Carteira de Irabalho n. 53170, série 384. T-S
10096133225, nascido cm 26.05.1956, filho de ADLL1A TAGLÍAR1 MACHADO, resideu- e
domiciliado (a) na Rua Primeiro de Janeiro n"827 JD. Re/eck Artur Nogueira CLP i ->'.'•:')•
000.

ÍRIS ABDALLAU CLKQUL1RA. brasileira, solteira, bibliotecária, devida e regularm. • •.
identificado (a) sob o n. de identidade 2599028, expedida pelo ILP, cadastrado (a) no CP' < •
n. 299905727-04, portador (a) da Carteira de Trabalho n. 52612. série 061 • :?j. *>
10059819941. nascido em 22.10.1952, filho de I.UCY ABADALLAU, residente r .-iomieil <•
(a) na Rua General Roca n°818 Apt.301 Tijuea Rio de Janeiro CLP 2052MPC;

1SRALL BLRNARDO N1SSLNBAUM. brasileiro, easado, engenheiro, devida e rei: .i--n: ..e
identificado (a) sob o n. de identidade 1577752. expedida pelo ILI\ cadastrado (a) ic. •'.:•;. i.
n. 030.375.097-91, portador (a) da Carteira de Trabalho n. 95312. serie (/;.• *,
10026936833. nascido cm 27.07.42, filho de SÔNIA NkSSLNBAUM. residente e dom-cil: n
(a) na Rua Lopes quintas n" 244 Bloco 2 Apt. 1005 Jardim Botânico Rio de Janeiro •' i1
22460010.

IVO TAMBASCO GUIMARALS, brasileiro, casado, engenheiro químico, dcvid.- e
regularmente identificado (a) sob o n. de identidade 01.511.875-5. expedida pelo DL! RAN I.
cadastrado (a) no CPL sob o n. 005.515.707-68, portador (a) da Carteira de Irabalho n. 96: ;
série 020- RJ. PIS 10026878329, nascido cm 16.11.1939. filho de MARIA l'AV.-"V \,
GUIMARALS. residente e domiciliado (a) na Avenida Visconde de Albuquerque n" ' ;':: ' )'
302 J.cblon Rio de Janeiro CLP 22450-000.

1VONL BULI IOLS LORGL/J. brasileira, casada, enfermeira, devida e regularmente ide:,!hi» r-
(a) sob o n. de identidade 1824264. expedida pelo DLTRAN-RJ, cadastrado (a; no CPI :oh i
050.333.814-15. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 15703. série 021 - KJ. S

i?uada Ajuda. 35. Grupo 100?-Corem da Cidade- Edilicio Uarãode Javari - RicooJaneiroCEP 70.040-915 Ic. V 7/29 >'í
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10026733312. nascido em W1.0I.1938. filha de LULINA QULIRO/ DL IU.L1IÕI.S. reside: •
domiciliado (a) na Rua Vm- Cond. Park da I.agoa 320 nn 58 casa Itapeha Rio de .lanei.'
CLP 24913-045.

JACOMO HOCA CORS1CO PICCOL1NI. brasileiro, casado, engenheiro, devida c regulam)- •
idcnlificado(a) sob o n. de idcniidadc 1591706-X. expedida pelo SSP/SP. cadaslrado(a) mo .
sob o n. 027.474.998-04. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 86851. serie ?.7:\\.
10396858772. nascido cm 31/07/1934. filho de CLARA RASSION) DOCA. residam
domiciliado(a) na Rua Irmã Maria Dcmclria, 387 • Jardim Lsplanada São José dos Csiinp"
CLP 12242-500.

JAIML PAULO ANTÔNIO SARTORI, brasileiro, casado, engenheiro, devida e reiiuUin- (
idcntiílcado(a) sob o n. de idcniidadc 1316674. expedida pelo SSP/PR. cadastrado(a) ui !
sob o n. 001.377.150-72. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 69988. série 0 8.
10026787331. nascido em 29/04/1938. filho de 10LANIM MLRCLDLS MAMIi;-.

SARTORI. residente e domiciiiado(a) na Avenida Prcfciio. 1400. bloco 1. apartamento ' *»•
Barra da Tijuca Rio de Janeiro CLP 22620-311.

JAMII. ("IIAMAS TÍLIIO. brasileiro, casado, engenheiro, devida c regularmente idcniií caci. i
sob o n. de idcniidadc 4154626, expedida pelo SSP/SP. cadastrado(a) no CPT' sob i, -.
658.293.878-91. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 9039. serie 077. PIS 10614455-" x
nascido cm 05/11/1946, filho de NA/IRA CHAMAS, residente c domiciliado(a) na Rua \l> . x
l-igucira. 2054. aparlamcnlo 1202 Uigorrilho Curitiba CLP 80730-380.

JOÃO ANTÔNIO D1-: CARVALHO l-II.IIO.. brasileiro, casado, consulior. d- viJ .
regularmente idenlificado(a) sob o n. de identidade 8110364570, expedida pelo Cl<l..\ i
cadaslrado(a) no CPI-' sob o n. xxx. portador(a) da Carteira de Trabalho n. xx. serio n.\. .v
XXXX. nascido em 17/06/1961. filho de. residente c domiciliado(a) na xxx xxx xxv " l
20511-280.

JOÃO CARLOS PAPADOPOULOS Dl- SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro. ,. v:> »
regularinenie idcntillcado(a) sob o n. de identidade 043906130. expedida pelo SSI (
cadaslrado(a) no CPI-' sob o n. 668.021.997-34. portador(a) da Carteira de Traballh • :'
serie 013. PIS 18029085880. nascido em 17/06/1961. Ilibo de MARIL PAPADOPOl i O.s »
SOU/A, residente e domiciliado(a) na Rua llumailá liuniaitá Rio de Janeiro ( LP .V
110.

JOÃO CARLOS SOARLS NUNLS, brasileiro, casado, engenheiro, devida e regular™.
identiíicado(a) sob o n. de idcniidadc 00708472422, expedida pelo DLTRAN/RJ. eadasfrarte k
no CPI-' sob o n. 182.212.460-34, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 75806. serv .. }.
nascido cm 01/01/1949. ÍUho de ÍZLTL SOARLS NUNLS. residente e dominliaunía ;;
Avenida l.ucio Costa. 3600. bloco 06. apartamento 403 Barra da Tijuca Rio de j"!ci
CLP 27920-180.
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JOÃO PLR1CI.LS DL OL1VLIRA NUNLS. brasileiro, casado, engenheiro, deriu .
regularmenle idcnlificado(a) sob o n. de identidade 9789231. expedida pelo >SP *
cadaslrado(a) no CPT' sob o n. 390.957.897-72. portador(a) da Carteira de 'Trabalho 1..
serie 039. IMS 10091081993, nascido em 21/02/1951. filho de ZILDA DL OLIVL1RA NUr*
residente e domieiliado(a) na Rua Mar Del Plata. 178. apartamento 301 Cavalheiro Mac
CLP 27920-180.

JOAQUIM GONÇALVLS DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, aposentado, dcvklj 1
regularmente idcntificado(a) sob o n. de identidade 9480904. expedida pelo SSP ??
cadaslrado(a) no CPI- sob o n. 028.131.658-91. porlador(a) da Carteira de Trabalho u «;>0- '
série 168. PIS 10407225193. nascido em 17/01/1935, filho de MARIA IJARHARA DA SI!.-' v
residente e domiciliado(a) na Rua Jcsuino, 325. bloco 7. apartamento 72 Itambibi S;ui P • .<.

CLP 04532-080.

JORACILDA TOZZO DOS SANTOS LVANGLLISTA, brasileiro, casado, aposentado de •:
e regularmente idcntincado(a) sob o n. de identidade 043476928. expedida pelo 'M' .'
eadasirado(a) 110 CPT sob o n. 004.975.607-98. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. ''5 ••'•>
série -!?2. IMS 10287689163. nascido em 05/1 1/1952. filho de MARIA TOZZO DOS SAN I 1
residente e domiciliado(a) na Rua Ministro Lalaide de Andrade, 1683. bloco 02. aparam *
307 Comandante Soares Nova Iguaçu CLP 26261-220.

JORC.L HRANCO Dl: MORAlvS. brasileiro, casado, aposentado, devida c reguUriru ,
identillcado(a) sob o n. de identidade 810619999, expedida pelo ITT/RJ, cadaslrado(a) no 1' I
sob o 11. 042.088.037-20. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 57677. série I-,'. ' í-
10026776445. nascido em 13/11/1940, filho de PALMYRA IÍRANCO Dl- MORALS. r-^kU-^
e domiciliado(a) na Rua Prefeito Dulcidio Cardoso. 2605. apartamento 207 liana da 1'iju
Rio de Janeiro CLP 22630-021.

JORCIL COSTA DL LUNA LRLIRL. brasileiro, casado, advogado, devida e rcgulanv, 1
identillcado(a) sob o n. de identidade 42280, expedida pelo OAB/RJ. cadastrado(a) no ( PI- T
o n. 231.389.477-00. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 66654. serie 133. PIS 10026 9v- .!
nascido em 21/04/1938. filho de MARIA DL LOURDLS COSTA DL I UNA LRLIRL .. -;id 4

e domiciliadn(a) na Avenida Cairu. I 17. apartamento 204 Cabo Ikaneo João Posso; 1
58045-100.

JORCiL LDUARDO MARQULS DL OLIVLIRA. brasileiro, casado, engenheiro. iUvu
regularmenle idenliiicado(a) sob o n. de identidade 027576826. expedida pelo DLTRV^
eadasirado(a) no CPT* sob o n. 237.826.507-78. portador(a) da Carteira de 'trabalho n S8 •
serie 098. PIS 10049751988. na.scido cm 06/01/1951, filho de NÍI.DA liARRoS ;
OLIVLIRA. residente e domiciliado(a) na Praça Trancisco Daltro de Bispo. 56 Vila VrdqiK

Rio de Janeiro CLP 21330-360.

JOSL ALVARi;S ROMLRO, brasileiro, divorciado, aposentado, devida e rcgiwir.
identificador» sob o n. de identidade 01055518, expedida pelo CRA/R.L cadasiradof.i; 10
sob o n. 042.752.687-68. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 76982. série t)\*)
10026743601. nascido em 03/10/1941. filho de 1ZARLI. AI.VARLS SANC1ILZ. resden

Rua d3 Ajuiia. 3b. Grupo 1002 - Centro da Cidade - Edifício Darão de Javari - Rio de Janeiro CEP ?ü (K0 915 lei ?1 ')W M
www.derbly3dv.com.br
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domiciliado(a) na Travessa da Prosperidade, 49, apartamento 903 Vila da Penha Rn r
Janeiro CLP 21211-250.

JOSÍ; AUGUSTO LAVILI.A DL OLIVLIRA. brasileiro, casado, aposentado, devida i-
regularmente idcnlificado(a) sob o n. de identidade 23010697. expedida pelo ILP-': I
eadasirado(a) no CPT' sob o n. 199.925.487-20. porlador(a) da Carteira de Trabalho a >• I.
serie 257. PIS 10026607325, na.scido cm 18/08/1949, filho de AUGUSTA LAVII LA •«L
OLIVLIRA, residente e domiciliado(a) na Rua Domingucs de Sá, 206. apartamento 2701 \
Icarai Niterói CLP 24220-091.

JOSL HTITLNCOURT MA IA, brasileiro, casado, aposentado, devida c rcgularnn- »•
idcniificado(a) sob o n. de identidade 121090799, expedida pelo ILP/RJ, cadaslrado(a) no :. !
sob o n. 189.507.957-87, portadora) da Carteira de Trabalho n. 79352. série 218. I S
10315362682. nascido cm 23/08/1947, filho de DULCL miTLNCOURT MAIA. residen . e
domiciliado(a) na Rua Almirante Wandcnkolk, 72. apartamento 1202 Tamandarc «"ai. »s
Goytaca/es CLP 28035-033.

JOSÍ- IÍRASIL PLRLIRA ALVT:S; brasileiro, casado, engenheiro, devida e regul »nn • *
idenlifieado(a) sob o n. de identidade 266216. expedida pelo Marinha do lirasil. cadasraò-- ti
no CPT' sob o n. 008.701.889-68. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 3MI9. série i*n. • S
10026928415. nascido cm 19/11/1942. filho de MARIA DO CARMO PLRLIRA Ai V >.
residente e domiciliado(a) na Rua Adriano, 53, apartamento 701 Méier Rio de Janeiro • P
20735-060.

JOSL CAPUTO. brasileiro, casado, engenheiro, devida c regularmente idenlificado(a) sob • ;
de identidade 82451. expedida pelo CR A/RJ, cadasirado(a) no CPT' sob o n. 019.376.857 '
porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 85560. serie 062. PIS 10026593138. nascido • i-
19/11/1935. filho de LRMLL1NDA CAPOTO, residente e domiciliado(a) na Rua Teodort :,.
Silva. 953. apartamento 505 Vila Isabel Rio deJaneiro CLP 20560-000.

JOSL CARLOS VALLAGÃO, brasileiro, divorciado, engenheiro, devida c reguLmii- v
idenlifieado(a) sob o n. de identidade 31244076 expedida pelo SSP/SP. eadaslrado(a) no '•
sob o n. 190.601.927-53. norlador(a) da Carteira de Trabalho u. 38442. série 0<0,
10319801907. nascido cm 26/09/1946, filho de MARILTA CLLTO VALLAGÃO. res de»-- •
domieiliado(a) na Rua Jornalista Moacir Padilha. 70. bloco 02. aparlamcnto 1105 <Vm •
Niterói Cl-P 24020350.

JOSi; CLÁUDIO GOMLS DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, devida e regitlnnw . n
idcnlilicado(a) sob o n. de identidade 103328, expedida pelo OAH/RJ. cadaslrado(a) no CPT : T>
o n. 535.244.977-72, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 74816. serie 097, PIS 10627640 ;•- I.
nascido cm 19/03/1959, filho de ROZA DL! LIMA GOMLS DA SILVA, residem»- i-
cloniieiliado(a) na Rua Daniel Carneiro, 128. casa 08 Lngenho de Dentro Rio de Lmei.'
CLP 20730-040.

Rua da Ajwla, 35. Grupo 100?. - Ccnlio da Cidade - Edifício Barão deJavari ••Rio de Janeiro CEP 20.040 91b Td. ?.1 ?292 4&M
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JOSL! LI-RNANDO CAMPOS FORTLS. brasileiro, casado, engenheiro, devida e reguhrm e
identificado(a) sob o n. de idcniidadc 11947-IX expedida pelo CRLA/RJ. eadaslrado(a) no I-
sob o n. 028.030.547-87. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 18467. série l-\ S
1002677182. nascido cm 15/07/1937, filho de NILCL CAMPOS GUIMARÃLS. restei»
domiciliado^) na Rua Mendonça Clark • xxx xxx CLP 25953-560.

JOSL LLORLNT1NO GIDI DL OLIVLIRA, brasileiro, casado, engenheiro, devid »•
regularmente identificado(a) sob o n. de identidade 6546866. expedida pelo SSIV \.
eadastrado(a) no CPT' sob o n. 079.978.095-20. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. «?•> \.
série 433: PIS 10102185325, nascido cm 25/03/1947, filho de AMLLIA GIDI DL OIJVLI.< \.
rcsidcnic e domiciliado(a) na Condomínio Parque Lncontro das Águas, quadra G. Iotc
Portão Lauro de Freitas • Cl-;P 42700-000.

JOSI-: FRANCISCO Dl- AQUINO TAVARLS.. brasileiro, casado, engenheiro, tkvn- • <
regularmente idcniifieado(a) sob o n. de identidade 2286249. expedida pelo ILP . I
eadaslrado(a) no CPT" sob o n. 032.031.588-68. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 0/9 ^>
série 128. PIS 10026603389, nascido cm 19/04/1943, filho de MYRTIILS DL AI.I.NC R
AQUINO 'TAVARLS, residente c domiciliado(a) na Avenida Princesa l)"OosL v
apartaiTicnio 121 Jardim Proença Campinas CL.P 13026-137.

JOSL' MLLLNO COIMBRA Dl- ALMLIDA. brasileiro, casado, engenheiro, devid. «.
reyularmenlc icientilleado(a) sob o n. de identidade 022922934, expedida pelo DLLTK \N 1
cadastrado(a) no CPT' sob o n. 337.170.957-49. portador(a) da Carteira de 'Trabalho n íí)'• >
<,crie 081. PIS 10080780889. nascido cm 31/01/1950. filho de ÍRIS COIMBRA DL Al MLI. v
residente e domiciliado(a) na Rua Araújo Lima. 103. apartamento 803 Vila Isabel Ri» e
Janeiro CLP 20541-050.

JOSL MLLLNO RODRíGULS VILIRA, brasileiro, casado, economista, devida r rcgulanik-.a-
ideiuillcado(a) sob o n. de identidade 04910, expedida pelo CORLCON/KJ, cadaslra(}o(ü a
CPI' sob o n. 046.016.457-00, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 53054. série (M í .S
10026599810, nascido cm 15/07/1937, filho de MARIA JOSL RODRÍGULS VILIRA. ivsid «
e domicitiado(a) na Rua 19 de Lcvcrciro, 185, apartamento 505 Botafogo Rio de .lunei
Cl-P 22280-030.

JOSL: LUIZ DL, SOUSA GOMLS. brasileiro, casado, engenheiro, devida e regui;-ni- ,.
idenlilieado(a) sob o n. de identidade 012599577. expedida pelo DLTRAN/R.I. endastn.do(;; o
CPT sob o n. 028.305.747-53. portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 85655. série 0o2. • S
I0026586I3L nascido em 07/01/1939. filho de DIVA SLGURADO DL: SOUZA GOJv • >
residente c domiciliado(a) na Rua Prudente de Morais. 368. apartamento 105 Ipanema Ri- i-
Janeiro CLP 22420-040.

JOSL MARCLLO P1NIILIRO MONTANI. brasileiro, casado, engenheiro, devid. o
regularmente idcnliricado(a) sob o n. de identidade 020436952, expedida pelo JLTLJ.
cadastrado(a) no CPT* sob o n. 300.902.027-91, portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 19'• í
série 076. PIS 10090458009. nascido cm 04/04/1947. filho de LULLIRA PINUL LC

Rua da'Ajuda. 3Íi. Grupo 1007 • Centro da Cidade - Edifício Barão de Javati Rio de Janeiro CF.P 70.040 91£> Tel. 71 729? 4344
www.derblyadv.com.br
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MONTANI. residente c domiciliado(a) na Rua Garibaldi. 120
2251 1-330.

11 iiea Rio de Janeiro » P

JOSL MARIA LYRA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro., devidu e regul.iin.,
idcnlifieado(a) sob o n. de identidade 1062479, expedida pelo CRLA/R.I, cadasirado(a) mo ( V
sob o n 161.734.227-00. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 79330. série 086. S
|(H16459922. nascido em 11/04/1945. filho de ISABLI. BOTTLCIUA LYRA DA Sll.vx
residente e domiciliado(a) na Rua Carlos Riz/ini. 136 Anil Rio de Janeiro CLP 227M)-«.

IOSL' PL'RL:IRA DA SILVA, brasileiro, casado, eletricista, devida e regul.mn-r-.ur
idcniificado(a) sob o n. de idcniidadc 2016906, expedida pelo ILIVR.I, cadastrado(a) no CPI- sub
on 149 095.617-49, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 91566, serie 480. PIS 100914490-í,.
nascido em 20/03/1942, filho de JOSLLA DA CONCL1ÇÂO, residente c domiciliado(ai ..a
listrada Pau da Tome, 2795 Taquara Rio de Janeiro CLP 22723-497.

IOSL RLNATO CAYRI-S. brasileiro, casado, aposentado, devida e regularmenle identificada i'
sob o n. de identidade 6277292. expedida pelo SSP/SP, cadastrado(a) no CPL sob • i.
429 376 048-20. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 083817, serie 536. PIS 10423 W A.
nascido em 26/01/1950, filho de MARIA ADALICL OLIVLIRA. residente e domiciliai -a
Avenida Abdo Saad. 1500 Costa Bela - Serra CLP 29175-970.

IOSL' RIBAMAR DL CASTRO GOMLS. brasileiro, casado, engenheiro, devida e regi.il.irm-
'idenuíkado(a) sob on. de identidade 2218167, expedida pelo ILIVRJ. cadasirado(a) no ( i'L
ou 029.552.107-49. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. «5814. série 062. PIS 1029/1 b\ \.
nascido em 25/01/1940. filho de DINORÁ DL CASTRO GOMLS. residente edomiciliam^ u
Rua Dcscnhisia Iaií/Guimarães, 71 Barra da Tijuca Rio de Janeiro CLP 22793-261

JOSL RUBLM BLNVLNUTL brasileiro, casado, aposentado, devida e reguhinrv \a
idcniíficado(a) sob on. de idcniidadc 203500293, expedida pelo DLTRAN/RJ. cadaslraiioí«: io
CPI* sob o n. 069.027.587-00. portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 75936, sêne (' 0. . '<>
10026747151. nascido cm 19/03/1940, filho de MARIA RUBLN4 BLNVLNUTI. rcs;ocn . c
domiciliado(a) na Rua Doutor Almir Guimarães, 41, apartamento 1001 Inga Niterói C P
24210-500.

1UARLX VA/, WASSLRSTLN, brasileiro, casado, aposentado, devida e regui- m. • .v
idenlificado(a) sob on. de identidade 031248800. expedida pelo DLTRAN/R.I. eadaslnu ,:•{•= <•
CPI; sob o n. 531.341.337-68. portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 095192. série ( ,c> ^
10795665587. nascido cm 26/08/1954. filho de SARA WASSWLRSTLN revivi; -
domitiliado(a) na Rua General Renato Paqucl, 199 Barra da 1ijuea Rio de Janeiro - •'
22793-060.

HJLIO CI-:SAR SOARLS DL CARVALHO, brasileiro, casado, induslriário, devid.i e
regularmente identifieado{a) sob o n. de idcniidadc 057790784. expedida pelo ll-T • J.
eadastrado(a) no CPL' sob o n. 432.715.296-04. porlador(a) da Carteira de Trabalho u. \\ .'48.
série 004 PIS 17019676160. nascido cm 18/04/1963. filho de DOLORLS SOARLS !'!.

Rua da Ajuda. 3b" Grupo 1007 -Ccnlra da Cidade •Edifício Barãc"de Javari - Rio de Janeiro CEP 70.0-10 915 Tel.. ?1 ??9? m*
www.derblyadv.com.br
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CARVALl IO. residente c domiciliado(a) na Rua Paulo Chaltcin Bcllo, 222 Santo Autôn •
Paraíba do Sul CLP 25850-000.

JÚLIO Dl- AQUINO NASCIL' XAV1LR. brasileiro, casado, engenheiro, devida c regiiliirni v
idenlilicado(a) sob o n. de identidade 17568635, expedida pelo SSP/MG. eadasirado(a) no i
sob o n 047.830.777-20. portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 25066. série l'í.
10297146294. nascido cm 17/12/1946. filho de GLNI NACIL XAV1LR. residem-. ^
domieiliado(a) na Rua Doutor Plínio de Morais. 601. apartamento 102 Cidade Nova
Horizonte Cl-P 3 1170-170.

Hl| IO LDUARDO DUTRA RIBL1RO. brasileiro, casado, engenheiro, devida e rcgul.írinf .•-"
idenlificado(a) sob o n. cie CNII 00511284750. expedida pelo DLTRAN/RJ. cadastrado^ <
CPL sob o n 157 932.656-00. poriador(a) da Carteira de Trabalho n. 0246867. serie 0.>.0. ; :..
10605023414, nascido em 30/08/1953. filho de LYDIA LAZ/ARIN1 RIBl-IRO. rcsidei.u- e
domiciliado(a) na Rua do Sacramento, 410, casa 05 Imbcliba Macaé Cl-P 27913-b0.

JURLMA DA SILVA PLRLIRA. brasileiro, casado, engenheiro, devida e rcgularnv ':
identillcado(a) sob on. de idcniidadc 811389873, expedida pelo 1LP/R.I, eadaslrado(a) no L
sob o n 354.096.907-10. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 95461, serie 067. •.S
10091444877, nascido em 19/09/1952, filho de ANGLLICA VLRA DA SILVA PI.RL.I >\
residente e domiciliado(a) na Rua Casimiro de Abreu. 26, apartamento 1101 Ingá *:<e
Cl-P 24210-440.

I ALRTL RANGLL PALHA, brasileiro, casado, engenheiro, devida e regulam- - o
ideniilleadoíd) sob on.de identidade 151891). expedida pelo CRLA/RJ, cadastrado^, :o . •'
sob o n 072 041.697-49. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 37853. serie 0« \ A
10026605071. nascido em 25/07/1942. filho de I.LILA ALVLS RANGLL PALHA, rcsiden- c
domiciliado(a) na Avenida Alda Garrido. 485. apartamento 202 Barra da Tijuca Rn k
Janeiro CLP 22621-000.

i LA LLRRLIRA ALLXANDR1NO, brasileiro, viúva, doméstica, devida e reguiarm. ••
idcnnficado(a) sob on. de identidade 11446776. expedida pelo SSP. eadaslrado(a) no CPT < ..
n. 264.150.698-02. nascida em 16/09/1956. filho de NIL/.A GONÇALVLS LLRXLL- \
residenle c domiciliado(a) na Rua Galvani, 131. apartamento 202 Vila da Penha Ru v
Janeiro Cl-P 21220-010.

I.LDA LA1.BO DOMINGOS, brasileiro, casado, aposentada, devida e i-cgui.:r.iv-v
identificado^) sob o n. de identidade 020650461. expedida pelo ILP/RJ. eadaslrado(;L u:
sob o n. 2^7.578.909-59. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 54792. sen.-
10026606930. nascido em 21/06/1947. filho de DLLTA P1TTIGLIAN1 LA 1.150. res.lcu- •
domiciliado(.i) na Avenida Vice-Presidcnie José Alencar. 1500 Jacarepaguá Rio de .ui.c-
CLP 22775-033.

ILHA AMORIM MARQULS DA SILVA, brasileira, casada, aposentada, di.vid-. t
regularmente identificado(a) sob o n. de identidade 2001899297. expedida pelo C\< . \.

Ruã da ÃSudãr3ò7Grupo TÕÕ? -Ccrürõte Cidade -Ed7tóõÍãrão do Javari -«o de Janeiro CEP ».040-91ò lei. ?1 ?m*.W
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cadastrado(a) no CPL' sob o n. 337.884.057-91, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 91 . 7
série 061. PIS 10080776393, nascido em 10/01/1951, filho de TULRL/INI IA DL. JL .'. S
MATTOS AMORIM, residente c domiciliado(a) na Rua Oscarito, 96 - Lrcgucsia Jacarep;^ ús

Rio de Janeiro Cl-P 22743-730.

ILONARDO ARRUDA, brasileiro, casado, engenheiro, devida c regularmente idcnlifirav* »
sob o n. de identidade 024191890, expedida pelo ILP/RJ, cadastrado(a) no CPL •<,->
r,7 773 657-34, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 007596. série 498. PIS lOoO !I •
nascido em 25/09/1934. filho de LDITH ALTWLGG ARRUDA, residente cdomieiliadtK*
Lslrada da Gávea, 611. bloco 01. apartamento 1501 São Conrado Rio de Jancin, *• i
>2610-001.

ILOVAIDO MORLIRA DOS SANTOS NLTTO, brasileiro, casado, técnico de muom. _ o
industrial, devida e regularmente identifieado(a) sob o n. de identidade 01589124:* espe, ...
pebDLTRAN/RJ. eadastrado(a) no CPL' sob o n. 028.719.717-49, portador(a) da ^rle.r -e
Trabalho n. 85768'. serie 140, PIS 10026772806, nascido cm 11/04/1940. filho de ADLI.A;, -i-
MACILL DOS SANTOS, residente cdomiciliado(a) na Rua Júlio César, 75. casa 7 Banj.=
Rio de Janeiro Cl-P 21810-072.

I JDICL GARCIA CIIAVLS. brasileira, divorciada, aposentada, devida e regularm- u.
identificada sob on. de identidade 31550149. expedido pelo SSIVSP, ca^^VJ?^!; ** '
047 993 308-10 portadora da carteira de trabalho n. 26242. série 157, PIS h)0268>8050. nns ..
em 20/08/1944. filha de /ILOA GARCIA CIIAVLS. residente c domiciliada na ^
Uarinlomcu de Gusmão. 14. apartamento 101 • Boqueirão Santos CLP 11045 400.
i UCIA Dl; ANDRADL. brasileira, casada, aposentada, devida e regularmente idenhi ^ •
sob o n. de identidade 6932248X, expedida pelo SSP/SP. eadaslrado(a> no í PT,*
MS 59(1 198-00. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 56368, série 091. PIS I0026oI8 - •
nascido em 09/02/1948, filho de IRMÃ MANCO DL ANDRADL. residente edomscilian^t •-.
Rua Pinhão Roxo, 84 Pinhão Roxo Lambari CLP 37480-000.

IUCIA HLI LNA MORLIRA SILVA, brasileira, casada, aposentada, devida c regulamu.: ,v
idenlificado(a) sob on. de identidade 25490947, expedida pelo DLTRAN/RJ. cadastrado^.: ;
CPI- sob o n 105 298.297-20. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. I40.O. serie l•'..
10096106619. nascido em 12/01/1946, filho de MIJA CAMPOS MORLIRA. resuk-ni ,
domiciliado^) na Rua Antônio Dias Cubiça, 30 Vale do Cedro Miraccma CLP 7.84.,!-v/.

IUCIA LRLIRL LLRRLIRA DA ROCHA, brasileiro, viúva, engenheiro, devida c reguL.rm
ideniiílcado(a) sob on. de identidade 022483895, expedida pelo DLTRAN/RJ. cadastra-'̂ , ,.
CPL sob o n 274 417.687-72, nascida cm 14/03/1949, filho de MARIA ALVL.S i ,<L-•
residente edomiciliado(a) na Avenida Lúcio Cosia. 6400, apartamento 509 Barra da .mu-
Rio de Janeiro CLP 22630-013.

MCI\NO RiBLIRO I.L1TAO. brasileiro, casado, administrador, devida c rcgnl.-srm-
idcmificadola) sob on.de identidade 1522021. expedida pelo ILP/RJ, cadasiradola^o «vi •
o h. 029.777.887-00. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 15390, sene 053. PL> :0(L. .ias

Kiã dlÃjíidí». Grupõ"ÍCÕT^íil"ro78 Cidade -EdTlícío" taãõ dTjãwi -Ro do Janeiro CEP 20.040-315 fa.-?i m> 'W
www.derblyadv.com.br
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cm 07/02/1937, filho de VIRGÍNIA RIBLIRO LLITÃO, residente c domiciliado(a) na R-.a
1-adcl Ladcl. 54. apartamento 702 Ixblon Rio de Janeiro CLP 22430-170.

I UCIO AYRON BLNTO DL A/.LVLDO, brasileiro, casado, adminislrador. devid.» r
reoularmenlc idcnlifieado(a) sob o n. de identidade 24024929, expedida pelo ILP.. t
eadastrado(a) no CPL' sob o n. 273.065.937-49, portador(a) da Carteira de Trabalho n. (WW
serie 346 PIS 10321161170. nascido cm 05/04/1949. filho de IILLLNA BARBOSA 1*1* >
DL: A/.LVLVLDCX resideme edomiciliado(a) na Rua José Pina. 90 São Pedro Juiz de Io
CLP 36037-785.

I U1S LDUARDO LOPI-S VALADAO. .brasileiro, divorciado, engenheiro, devid, i-
reuiilarmente idenlifieado(a) sob o n. de identidade 24463853, expedida pelo IIP !
cadaslrado(a) no CPL' sob o n. 178.713.607-87, portador(a) da Carteira de Irabnlho. n. M• .
série 081 PIS 10962638363, nascido cm 24/12/1950. filho de MARGARIDA LO- ^
VALADAO. residente e domiciliado(a) na Rua General Canabarro, 165. apartamento il
Maracanã Rio de Janeiro CLP20271-202.

1Ul/ CARI OS NI-RY GUARABYRA. brasileiro, casado, engenheiro, devida c regularim- r
identif.cado(a) sob on. do identidade 2183286, expedida pelo ILP/RJ, cadastrado(a) no (.PI- sob
0n 24? 985 577-15. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 42531, sene 024, PIS 10071 ,:07 •;
nascido"" em" 29/01/1947. filho de l/AURA BATPTISTA GUARABYRA. resuienL• ;-
domieiliado(a) na Rua Dom Lmanucl Gomes, 570, apartamento 201 Ilha do Governada • o
de Janeiro CLP 21940-350. .
1Ul/. CARLOS SANTIAGO DL SOU/A, brasileiro, casado, engenheiro, devida cregularnv.-c
identificado(a) sob on. OAB 66788, expedida pela OAB/RJ. cadastrado^ no t IN- s«h -i
039 440 007-06, poriadorta) da Carteira de Trabalho n. 18724. série 059. IIS 1009 •\« •>
nascido cm 19/02/1945, filho de ODLTTL SANTIAGO DL SOU/A. residente edorme -a, • .:
na Rua José !ligino. 290. apartamento 704 Tijuca Rio de Janeiro Cl-P 20520-202.

1Ul/. CARI OS TLIXLIRA DL MLNDONÇA, brasileiro, casado, aposenludo. dcvki.; ,
renularmente idcntillcado(a) sob o n. de idcniidadc 21736574, expedida pelo U-P . J
cadastrado(a) no CPL sob on. 267.219.027-53, portador(a) da Carteira de ^balho n 85í! »
série 062 PIS 10026744853. nascido cm 30/08/1947, filho de L.LCIDA PIML.N IL.l. IL.!\LI
MLNDONÇA. residente e domiciliado(a) na Rua Tcncnlc Mesquita, 57. upartamenU. 40
kurai Niterói Cl-P 24220-060.

1UIZ CARI OS TUPINI. brasileiro, casado, aposentado, devida e regularmente identificai]-., r
sob o n de identidade 99256. expedida pelo CRA/KJ, cadaslrado(a) no CPI- sob i -i.
038 399 317-20. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 81075. série 052. PIS I0026v>>
nascido em *> 1/07/1940. filho de MARIA DL I.OURDLS GOMLS TUPINI. rcs!.«en» c
domieiliado(a) na Rua Olegarinha. 47. bloco 02. apartamento 201 Crajaú R.o de Jane, •
Cl-P 20560-200.

ICl/. LOMUNDO VARL.I.LA MLlRLLl.LS. brasileiro, casado, advogado, d.vid. ,
rcLH.larnic.iic identificado(a) sob o n. de identidade 1731968. expedida pelo !1 L I

XLIRA

Rua da AÍdl.Vò. G.upo 1002 -CcnKo da Cidade -Edifício Barão de Javari -«o do Jaswiro CEP 20.0*04 !5 Toi. ?1 m? W
www.derblyadv.com.br
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cadastrado(a) im) CPL" sob o n. 033.856.637-68, porlador(a) da Carteira de Trabalho «. 64 •>
série 067. PIS 10026775317. nascido cm 28/01/1944, filho de 1RACLMA VARLLLA. ivsid- • .e
e domiciliado(a) na Avenida Lúcio Costa, bloco 02. apartamento 1201 Barra da Tijuca !<:o
de Janeiro CLP 22630-010.

I Ul/. LLI.IPL ALLONSO ROLO, brasileiro, divorciado, engenheiro, devida e reguLuin
identificado(a) sob o n. de identidade 2656838, expedida pelo ILP/RJ. cadastrado(a) no CPI-
o n 362 774 287-72, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 76896, serie 368.
1072834624603. nascido cm 27/04/1952, filho de ODLTTL RODRIGULS ALLONSO !<ü
residente e domiciliado(a) na Rua Boca da Barra. 78 Boca da Barra Rio das Ostra'-
28890-000.

IUl/ PLDRO CORRLA DA SILVA, brasileiro, viúvo, aposentado, devida e regui-nm
idenlílicado(a) sob on. de identidade 1098015. expedida pelo ILP. cadaslrado(a) no C
n (P8 406 697-49. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 28943. serie 063 RJ. PIS,P-\.
10026771761. nascido em 23/11/1935, filho de ALDA CORRLA DA SILVA, res.de.)
domiciliado(a) na Rua Arroio Lundo. 168 Anil Rio de Janeiro

so

RJ - CLP 22765-260

I Ul/. MARIO LLRRLIRA DL! SOUSA, brasileiro, casado, engenheiro, devida c regnlarnu. u
idénlificado(a) sob o n. de identidade 0010859213, expedida pelo DLTRAN/RJ. cadasirad . ,•
no CPI- sob o n. 005.077.847-15. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 9>248. serie 099. . •>
10026869931. nascido cm 23/01/1935, filho de MARIA DOS SANTOS DL. SOU/A 1. ML <
LLRRLIRA DL! SOU/A, residente c domiciliado(a) na Avenida PreTcilo Dulc.dio Uirci' i
2500. bloco 07. apartamento 1907 Barra da Tijuca Rio de Janeiro Cl-P 22631 -902.

MAIRA TLIXLIRA DL GOUVLA, brasileiro, casado, engenheiro, devida c rcgiiUm •• •
ideniificado(a) sob o n. de idcniidadc 21076948. expedida pelo 25/08/1945. cadnsiradn(a <•
CPL' sob o "i 191 764,657-72, portadorfa) da Carteira de Trabalho n. 15383. serie ';•-
10528942058. nascido em 25/08/1945. filho de IDAl.INA DL OLIVLIRA NOC-Ü.t
icsidcnic e domiciliado(a) na Rua São Clemente. 249. apartamento 203 BoUPoiío R«-
Janeiro CLP 22260-001.

MANOLI CÍCLRO DOS SANTOS LIL1IO. brasileiro, casado, técnico mecânico, ú.vi. l
regularmente identiílcado(a) sob o ... de identidade 061172300. expedida pe.o • '
cadastrado(a) no CPL sob o n. 729.624.107-15. porlador(a) da Carteira de Irabalho n 85 v
série 0I7RJ. PIS/PASLP 12141404683, nascido em 15/10/1962. filho de INALDA Ml * J\
SAN TOS, residente cdomieiliado(a) na Rua Tcjupá. 90 Vila da Penha Rio de .lanem- '-.
CI-:P 21221-490.

MANOLI TAVARLS. brasileiro, casado, engenheiro, devida c regularmente idcniiHcado(í;.
0 n de identidade 4568607. expedida pelo SSP/SP. eadastrado(a) no CPL sob on 506, '̂í.
20. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 51149. série 070. PIS 1009609639/. na^U-
18/08/1952. filho de MARIA TAVARLS. residente c domiciliado(a) na A\enida Wrv
1lenriquc Lolt. 270. aparlamcnlo 1310 Barra da Tijuca Rio de Janeiro CL-P 27631-1 •::

:?aa da Ainda 3b. Grupo íÕ0> Cnmrc da Cidade' tdiltrio Garâolín .avari Rio do Janeiro Cl-P 70.W0 91f> 7*
www.derblyadv.com.br
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MARCLI.O SALI.LS. brasileiro, casado, engenheiro, devida c regularmente idcuillcado(a) >.»h
o n. de identidade 25835109. expedida pelo ILP/RJ. cadasirado(a) no CPL' sob o n. 298.070.-. '
53. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 80123, série 076. PIS 10028775004. nascido n
06/11/1951, filho de Lúcia Maria Sallcs, rcsidcnic e domiciliado(a) na Rua Lilculerpe, 800 S:o
Pedro Tcrcsópolis Cl-P 25956-005.

MARCLLO TL1XLIRA SOUTO, brasileiro, divorciado, aposentado, devida c rcgularimiau
idenlificado(a) sob o n. de identidade M-598844, expedida pelo SSP/MG. eadastrado(a) no <" L
sob o n 195.099.286-15. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 87040. série 102, i'tS
10091482426, nascido em 23/09/1955, filho de MARIA DL NAZARLTH TLIXLIRA SOL'. )
residente c domiciliado(a) na Rua Murilo Portugal, 35, apartamento 302 Charilas Nuer*--
Cl-P 24360-410.

MÁRCIA AMARAL LSTLVAO DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, ovyh -
regularmenle identilicado(a) sob o n. de identidade 037242765, expedida pelo li-P J.
cadaslrudo(a) no CPL" sob o n. 607.317.297-49, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 99*-I.
série 076. PIS 18029016870, nascido cm 30/01/1958. filho de GLRAI.DA AMARAL M-.
MOURA LSTLVÂO, residente cdomiciliado(a) na Avenida Rui Barbosa, 408. apartamento . j'

Llamengo Rio de Janeiro CLP 22250-020.

MÁRCIA MARIA BARBOSA FIALHO DL OLIVLIRA BORSANL brasileira, vúva. devi.»: e
rc«ularmcruc idcnlifieado(a) sob o n. de identidade 031888498. expedida pelo .LP.-J
cadüstrado(a) no CPL sob o n. 495.214.387-20, nascido cm 03/12/1954. filho de MAXH *
BARBOSA Dl- OLIVLIRA, residente c domiciliado(a) na Rua Zcferino Galvão. 5 Jai-í r.
Guanabara Rio de Janeiro CLP 21931-290.

MARCO ANDRI- DA SILVLIRA ARRALS, brasileiro, casado, engenheiro, devu!.; e
regularmente idcnlificado(a) sob o n. de idcniidadc 03301228, expedida pelo ( '<(, l
cadasirudo(a) no CPL sob o n. 047.158.377-49. portador(a) da Carteira de Trabalho n. >(J' •
série 057, PIS 10026603400. nascido cm 21/03/1944, filho de ARACY DA Sil VL-\ «•
AKRALS. residente e domiciliado(a) na Rua Manoel Brasilicnse. 108. apartamento 101 ll --i
da Tijuca Rio de Janeiro Cl-P 22621-140.

MARCO ANTÔNIO LLIJO ADRLU. brasileiro, casado, engenheiro, devida c rcgui.irnv. ^
idenlificado(a) sob on. de identidade 033746090, expedida pelo DLTRAN/RJ, cadastrado^} -o
CPT' sob o n. 543.875.317-20. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 6885. série 06.3, HS
10112311129, nascido cm 05/04/1956, filho de MARIA TI II-RI-ZA LLIJO ABRLU. residem.- l
domieiliado(a) na Rua Vicente de Sou/a. 19, apartamento 502 Botafogo Rio de Janein
CI-:P 22251-070.

MARCO AURLLIO CLRQULIRA PINTO, brasileiro, casado, aposentado, devid • i
regularmente idcnliíicado(a) sob o n. de identidade 027675255. expedida pelo :W•J
cadastrado(a) no CPL' sob o n. 268.927.407-82, portadora) da Carteira de irabalho ., /I , •».
serie 326. PIS 10091463413, nascido em 14/10/1952. filho de JANDYRA CL.RuUi A

RLãdãÃjud».3f». GfupõíÕÕTo-jalro dá*cTda"de"Tdi!icio âarâõ~de J^ãri" Rio d~e Janeiro CEP 7Q.W0 915 Tel.: ?' m? 'W.
www.derbivadv.com.br
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107. bloco 01. apartamento 702

MARCOS ANTÔNIO MARQULS, brasileiro, casado, engenheiro, devida e regularnv, .
identificado(a) sob o n. de identidade 2983085. expedida pelo ILP/RJ, cadastrndo(a) no CPL • L
o n. 335.619.587-53. porlador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 96.350, serie 068. PIS 10528^7 . I
nascido em 08/09/1953. filho de MÁRCIA DL! JLSUS MARQULS. residente c domicliad; ti
na Rua Soldado José Menezes Filho. 217, casa I Anil - Jacarepaguá Rio de .ianein ' V
22765-370.

MARCOS ANTÔNIO MORLIRA VA/,, brasileiro, casado, engenheiro, devida e rcgulnrm ••
idcntifieado(a) sob o n. de identidade 8210380700, expedida pelo CRLA, eadaslrado(a) no •" l
sob o n. 255.880.957-15, portador(a) da Carteira de 'Trabalho 11. 94719. série ? U). s
10080783519, nascido cm 26/09/1950. filho de IILLI MORLIRA VA/, rcsuvni. •
domiciliado(a) na Rua Afonso Pena. 89, casa 7. apartamento 101 'Tijuca Rio de ' :v
CLP 20270-242.

MARCOS lll-iNRIQUL DL CASTRO OLIVLIRA, brasileiro, casado, engenheiro, uo ii «
regularmenle identificado(a) sob o n. de idcniidadc 038284873. expedida pelo DL'TR.Ai\ 1.
cadaslrado(a) no CPL' sob o 11. 014.026.687-91. porlador(a) da Carteira de Trabalho n '.2. 1
série 022. PIS 10026776186. nascido cm 12/09/1938. filho de YOCASTA DL (V.Sl-% )
residente e domieiliado(a) na Rua Manoel Duarte, 45 - São Francisco Niterói CLP 24.--í.'i
520.

MARGARLTIl SOARLS LANNLS BOQUIMPANI. brasileira, viúva, aposentada. -v.<
regularmenle ide.ilificado(a) sob o n. de identidade 03920592.7. expedida pelo • i
cadaslrado(a) no CPT' sob o n. 501.275.607-00. porlador(a) da Carteira de l'rah-i!h« .
039205927, série ILP/RJ. PIS 12203043638, na.scido em 25/04/1957. filho de LI./.A S< >A S
I.ANL'S. residente c domiciliado{a) na Rua Otávio Carneiro, 93. apartamento !?.03 vai •
Niterói CLP 24230-190.

MARIA ALVLS WANDLRI.LY. brasileira, divorciada, assistente administrativo, d v,t
regularmente idcnlificado(a) sob o n. de idcniidadc 027317353. expedida pelo D1TR'.N •
i-adaslrado(a) no CPL sob o n. 316.400.287-49. portador(a) da Carteira de 'Trabalho n iS '-
série 059. PIS 10415826. nascido cm 10/07/1954, filho de TI ILRLXINI IA ALVLS ('<•:.' >
residente e domieiliado(a) na Rua Professor Miguel Couto, 359. apartamento 1302 •»•*!•
Niterói Cl-P 24230-240.

MARIA UL:RNAI)L:TL Dl- ARAÚJO SOUSA GOMLS. brasileira, casada, economista, devi • t
regularmente idcmiílcado(a) sob o n. de identidade 025205691, expedida pelo DLTKAiV .
cadaslrado(a) no CPL' sob o n. 432.036.987-49, portador(a) da Carteira de Trabalho .. 7
série 052. PIS 10091446675, nascido em 20/05/1943. filho de MARIA RLIS DL AP V
residente e dom.ciliado(a) na Rua Prudente de Marais, 368. apartamento 105 Ipanema Ri. •
Janeiro CLP 22420-040.

Rja da Ajuda" 3!j. Grupe'iÕO? Ccnt/o da Cidade -Edilicio Barão de Javari -RiodeJanoÍ!oCEF'J0.(M&91á rei '" ?W/ W
www.derblyadv.com.br
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MARIA CLLIA C0LI.H0 NOVALS, brasileira, viúva, engenheira, devida c regui ms
identilieado(a) sob o n. OAB 49909. expedida pelo OAB/RJ. eadasirado(a) no CPL /••o •
•MO 827.087-20. porlador(a) das Carteiras de 'Trabalho n. 56346 série 293. e 43X24 se te .v
PIS 10080784299, nascido em 11/01/1948. filho de OUVIA COLLMO. residcnt .-
dom.ciliado(a) na Rua Dezoito de Outubro, 513, aparUimc.no 101 Tijuca Rio de J«nci
CLP 205.30-050.

MARIA DO CARMO DAVID. brasileira, solteira, engenheira, devida c regularnu -ic
Ídentifieado(a) sob o n. de idcniidadc 1978105102, expedida pelo CRLA/RJ. cadastraria' o
CPL sob o n. 432.885.887-49. portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 87698. serie L'8. >
107278889779. nascido cm 23/10/1954. filho de VVANDA DAVID. residente e dom.., ia.: ••
na Rua Marechal Ramon Caslilla, 265, apartamento 904 Botafogo Rio de Janeiro • I-
22290-175.

MARIA LI.IZAULTII DACOL. brasileira, solteira, bibliotecária, devida e regui.--n .,-
idenlilicado(a) sob on. de identidade I110801, expedida pelo ILP/RJ. cadastrado^) no i PI ••
o ii 385 858 047-34. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 57187. série 259. PIS I03N/8 S
nascido em 16/05/1952. filho de OLGA BONITO DACOL, residente c dom.ciltado(a> :ia •• .
Vital Brasil. 42.. apartamento 102 Vila Murv Volta Redonda CLP 27281-030.

MARIA I LONIDIA ANGLI.O PLRLIRA Dl- CASTRO, brasileira, casada, aposentada le
e regularmente idenlificado(a) sob o n. de identidade M886749. expedida pelo .v :'•
cadastrado^) no CPL* sob o n. 254.733.606-53. porlador(a) da Carteira de Trabalho i. ., -
série 474. PIS 10702664941. nascido em 01/08/1957, filho de MARIA VICTORIA ANGi- ',)
PLRLIRA. residente c domiciliado(a) na Rua Juruâ. 929. apartamento 201 Graça B. ;o
Horizonte CLP 31140-020.

MARIA NICLIA Dl- AMORIM PLRLIRA. brasileira, casada, aposentada, drvid *•
reiiularmcnte idcntificado(a) sob o n. de identidade 0028926327, expedida pelo D. 'K ,
cadastrado(a) no CPL' sob o n. 332.062.017-72. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. «o"1 •
série 085. IMS 10316376652. nascido em 22/06/1952. filho de CLLVITA A! Vi S 1
AMORIM. rcsidcnie c domiciliado(a) na Rua Augusto Ruseh. 23 Colubandc Suo (•• v'
Cl-P 24451-650.

MARIA TLRL/A COUTINIIO VIRGLNS. brasileira, casada, bibliotecária. d:--id.
regularmente idenlifieado(a) sob o n. de identidade 1824431, expedida pelo s\P v
cadaslrado<a) no CPI' sob o n. 099.960.107-59. por(ador(a) da Carteira de Irabalho . ' >
série 023. PIS 10012894556. nascido em 03/03/1947. filho de Ll.ZA COLIINHU. rc. .n - »•
domiciliado(a) na Rua Território Guaporé, 317, apartamento 601 Piluba S*!vudoi P
41830-520.

MARIA TULRLXA LLIJO ABRLU. brasileira, viúva, pensionista, devida e regui.iun : *
idciuiílcado(a) sob on. de identidade 009610288. expedida pelo ll-P/RJ. eadastradoía) -,o ' I
sob o n. 093.701.327-75. nascido cm 14/05/1929. filho de MARIA I.UISA IIALNSL! M >

Rua d"a Ajurtí*. 35, Grajo 100?. -Cwiro"da*Cidad7- Edifício Bafe* Javaa -vüo de Janeiro CFP 30 040 91b Tel ;t mi V
www.derblyadv.com.br
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residente c domiciliado(a) na Rua liurico Cru/, 180, apartamento 101 Jardim Botânico :• o
de Janeiro CLP 00461-200.

MARILDA Dl- SOU/A I.U/.LS. brasileiro, divorciada, aposentada, devida e reguiarm- i*
idenlificado(a) sob o n. de identidade 032744120. expedida pelo ILP/RJ, cadasirado(a) no . L
sob o n 095.334.197-68. portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 82251. série 047. ! S
10096099817. nascido em 06/08/1947. filho de LAURA ALVLS DL SOU/A I.U/.LS. i- si«\- e
edomiciliado(a) na Avenida Ataulíb de Paiva. 566: apartamento 601 lx:blon Rso de .1 u>.e.».
CLP 22440-033.

MARIO MOLLLLR NILLSLN, brasileiro, casado, engenheiro, devida e regularmei.le
idenlifieado(a) sob o n. de idcniidadc 807754882, expedida pelo ILP/RJ. cadastn.do(a) no C I'
sob o n 707 337.717-34. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 87579. serie 108. p:S
103228918919. nascido cm 31/01/1948, filho de VLRA MOLLI.LR NILLSLN. rcs:deiv. c
domiciliado(a) na Rua Domingucs de Sá, 236, apartamento 502 Icaraí Niterói CL.P M I
091.

MARIO TRANI LLRNANDLS. brasileiro, casado, engenheiro, devida e regtilarm «.
identilleado(a) sob o n. de identidade 106420, expedida pelo CRLA/RJ, cadastradoOO no • í
•;ob o n 003.954.807-44. portadora) da Carteira de Trabalho n. 39353A, serie :n,7
1002677400. nascido cm 20/06/1934, filho de SOPI1IA TRANI LLRNANDLS. rcsHcn.. i
domiciliado(a)naRuaParamopama.428 Ribeira Ilha do Governador Riode.lanc.ro i P
21930-110.

MARIO VIANNA Dl- SOU/A. brasileiro, casado, engenheiro, devida c rcguksrni.. o
idenlificado(a) sob on. de identidade 032085268. expedida pelo DLTRAN/RJ. cadasirado(a'- o
CPL' sob o n 339 252.407-72. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 61620. série 078. P.S
10606344583. nascido cm 11/01/1955, filho de LDOl.GINA 1)1- SOU/A. residem.- e
domiciliado(a) na Rua Teodoro Braga, 171 Jardim Carioca Rio de Janeiro CLP 21970-* .

MARIUC1IL' NASCIMLNTO. brasileira, sollcira. aposentada, devida c regulam*. •*••
idcnlifieado(a) sob o n. de identidade 812493955. expedida pelo DLTRAN/RJ. cadastrada m-
CPL sob o n 299.198.867-34, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 80378. serie 09s. »-S
10063995376. nascido cm 02/01/1948. filho de MARIA l.AUDLUNA SANTANA, res.de; r
domieiliado(a) na Rua Barata Ribeiro. 687. apartamento 601 Copacabana Rio de l.mo'
CLP 22051-000.

MAR! UCl- MARÍA SOUTO MAIOR TAVARLS, brasileira, casada, administradora, di-vi- l
rcu.larmenle idcnlillcado(a) sob o n. de identidade 2746480. expedida pelo II P: I
eadastrado(a) no CPL' sob on. 00272850497. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 8> /6o. r (
082 PIS 10107409906. nascido em 26/03/1938, filho de MARIA IRLNTA TAVARLS SOI Oi
MAIOR, residente edomieiliado(a) na Rua General Glicerio, 407, apartamento 203 I.aranjo:-is

Rio de Janeiro CLP 22245120.

i*a~dã AÍdT35. Grupo 1002 - Convoda Cidade --Edifício Éteráo de Javari- Rio do Janeiro CEP 20.040fi1b Tc!.. 71 TTSff *9M
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MARTA MLTLLLO JACOB. brasileiro, casado, engenheiro, devida e regui.irnv- -x.
idcntilleado(a) sob o n. de identidade 047409594, expedida pelo DLTRAN/RJ. cadaslrado<a .<>
CPL' sob o n. 140.292.510-72. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 016735, série 09i /!. S
10093200444. nascido cm 02/02/1945, filho de DLTRAN/RJ. residente e domiciliadota) na • «•
Paissandu, 269. bloco 02, apartamento 201 Llamcngo Rio de Janeiro Cl-P 22210-080.

MAURÍCIO I LWIN. brasileiro, casado, engenheiro, devida e regularmente idenlilleadoí i) Sv «•
n de idcniidadc 1981116035, expedida pelo CRLA/RJ. cadastrado(a) no CPL sob . j
Vl4 70l 227-15. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 5324. série 346. PIS 10606 .00. I.
nascido cm 08/1 1/1948, filho de LAN1 LLWIN. residente e domiciliado(a) na Avenida Ah ;o
Araújo de Meio. 285, apartamento 506 Barra da Tijuca Rio de Janeiro CLP 22631- bx

MAURO MLDLIROS JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, devida e regularnune
idenlificado(a) sob on. de identidade 032320228, expedida pelo ILP/RJ, cadaslrado(a) no « L
sob o n. 359.570.267-00, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 64346 ™*>*; ' ,S
10069238356. nascido cm 14/02/1955, filho de MARIA JOSL DL BARROS MLUHR ,
residente e domieiliado(a) na Rua Vicente Renda, 28 Parque l.alaiclc Duque de ( ax.
Cl-P 25015-415.

MLRCIDLS MARISA LLRLS. brasileira, casada, aposentada, devida e rcgulamv
identificado(a) sob o n. de identidade 15087612. expedida pelo ILP/RJ. cadaslrado(a) ,..: :
sob o n 038.386.687-15. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 13437. serie 0'...
IOIP6742494 nascido cm 31/10/1940. filho de AMANDA LLORLNTINO NL.TTO. resMc- <
domiciliado(a) na Rua Kobc. 621 Barra da Tijuca Rio de Janeiro CLP 22631 -410

MIGULI LDUAKDO CULTUO, brasileiro, casado, induslriário, devida e regui .rm- u:
Ídentiíleado(a) sob on. de identidade M511971. expedida pelo SSP/MG, cadastrado(a) no . I
sob o n 009 007.106-91. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 087774, serie 159. nasc.w • r
'•'9/09/1945 filho de GABRILLA PLRLIRA CALIILIROS. residente c dom.c.l.ado(a) na • -a
Clotildes Borges. 188, apartamento 301 Jardim da Cidade Belim CLP 32604-288.

MUTON ÍOAO MORLTTI, brasileiro, casado, engenheiro, devida e rcguhrrn--» »•
identillcado(a) sob on. de identidade xxxx. expedida pelo xxxx. cadastrado^i) no ( PI- .;ob ,,
199 118 400-00 porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 04474447. serie 003. PIS I0629v08 >
nascido cm 28/03/1950, filho de SARA BOM MORLTTI. residente e domiciliado^) na • .
'Trinta e Nove. 135 Uaipu Niterói -C1-:P 24342-330.

MIR'AM YANITCIIIS COUTO, brasileira, viúva, aposcnlada. devida e reguhr.» •
identifieado(a) sob or, de identidade 1833207, expedida pelo ILP/RJ. cadastradn(a) no ( Pi- ;
o n 020 798 607-04. nascido em 27/11/1944, filho de LUSA YANITCIIIS. rcw.cv • .
domiciliado(a) na Avenida Rainha Lli/abelh da Bélgica, 637. apartamento 804 Copat-iba ,
Rio de Janeiro Cl-P 22081-031.

MOACIR NUNLS VASCONCLI.OS, brasileiro, casado, engenheiro, devida c rcgulamw-i.
idenlif.cado(a) sob on. de identidade 2201201, expedida pelo ILP/RJ, cadaslrado(a) no l PI- , >L-.

rT* da Ãjudcüò.G^^lÍo"r*^^ RtodbJaSifícÊP?O.W0-91b1ei.:?i m?<m
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o n. 334.410.067-04, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 51726, série 294 - '<.l. >
10080720134. nascido cm 09/05/1948, filho de xxx, residente e domieiliado(a) na Rua Gusr. i-
Gama. 195 Méicr Rio de Janeiro CLP 20735-270.

NADIA RAAD MORLNO. brasileira, solteira, economista, devida e regularmente idenlifi; o
(a) sob o n. de identidade 02.196.968-8, expedida pelo DLTRAN-RJ. cadastrado (a) no ("Pi- k-
o n. 330.412.537-04. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 20842. série 056 - \ I
1808279053-9. nascido cm 02.05.1947. filho de YVONL RAAD MORLNO. rcsiJcn, i

domiciliado (a) na Rua Anchieia n° 16/ 1104 Leme Rio de Janeiro CLP 22010-070.

NLI.SON LLRNANDLS CABARAL, brasileiro, casado, engenheiro, devida e rcgulamu-'r
identificado (a) sob o n. de idcniidadc 1.063.774, expedida pelo SPSP/CL. cadastrado (a) no ' " i
sob o n. 097.202.867-68, portador (a) da Carteira de Lrabalho n. 79433. serie 086 - KJ. P!S
10308271545. nascido em 17.05.1941, filho de LÚCIA DL ASSUNÇÃO CABRAL, residem- e
domiciliado (a) na Avenida I lenriquc Dumonl n" 65 Apl. 303 Ipanema Rio de Janeiro P
22410-060.

NLI.SON JOAQUIM DUARTL PLRLIRA, brasileiro, casado, engenheiro químico. tU:vu-.. i
regularmenle identificado (a) sob o n. de identidade 1699572. expedida pelo ILP. cadasi adc. ::
iwCPL sob o n. 025.282.407-59, portador (a) da Carteira de Trabalho n. 16433. série 074 - : I.
PIS 10026878396, nascido em 19.04.1938, filho de AUGUSTA DUARTL PLRL1RV a:.,.d .
e domiciliado (a) na Rua Assunção n° 159 Bloco I Apl 804 Bolafogo Rio de .lanein- >•
22251 -030.

NII O LL:RNANI)L:S DL! SALDANHA DA GAMA. brasileiro, casado, engenheiro i- im = -.
devida e regularmente identificado (a) sob o n. de identidade 01.671.170-7. expedi-a • ••
DLTRAN-RJ. cadastrado (a) no CPL' sob o n. 011.630.947-49. portador (a) da Carvir; i
Trabalho n. 50679. serie 081 - RJ. PIS 10012498014. nascido cm 01.01.1943. filho „u u -\

LLIRNANDI-S Dl-: SALDANHA DA GAMA, residente c domiciliado (a) na Rua. Cai. Sicl».., .v
Dias Coircia n° 120 Apl. 104 Barra da Tijuca Rio de Janeiro CLP 22621-070.

NII.TON ALVLS DI-: AI.MI-:iDA, brasileiro,-solteiro, aposentado, devida e a?;.iiLinj- •
identificado (a) sob o n. de identidade 598212-05. expedida pelo SSP-BA. cadastrado u,- ,.o :
sob o n. 048132275-20, portador (a) da Carteira de lrabalho n. 36606. série ° •>. > S
10224649733, nascido cm 11.03.1952. filho de ANGLI.INA MATIAS Dl- ALMLIDA. ivsid »•
c domiciliado (a) na Avenida Prol". Pinto de Aguiar Parque Securilários Bloco 195 A,-! (V.
Patamares Salvador Cl-P 4 1740-090.

NI. TON JOSL CUNHA RLNO, brasileiro, casado, engenheiro, devida e retuiuirm. ...
identificado (a) sob o n. de identidade 03.244.398-8. expedida pelo DLTRAN-RJ. cadasl-.ide u
no í'P|- sob o n. 000.841.905-15. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 75668, serie 0*5 - : I.
PIS 10026711599, nascido em 12.09.1938, filho de RITA CUNHA RLNO. resideir »•
domiciliado (a) na Rua Min. Viveiros de Castro u° 163 Apl. 1202 Copacabana Rio de .lar. -o

CLP 22021-010.

Rua daAjuda. 3íj, Grupo 1002 - Centro daCidade - Edifício Barão doJavari - Rio deJaneiro CEP 20.0-10 91b Tel: 71 ?'W. -1SM/J
www.derblyadv.com.br
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NII./.A B1TTLNC0URT LAVILl.A, brasileira, casada, administradora, devida e"regularmi
identificado (a) sob o ri. de identidade 68270, expedida pelo CRA-R.l. cadastrado (a) no i 'PL
o n. 036.893.447-00. portador (a) da Carteira de 'Trabalho n. 18085, serie 169. PIS 1002660?-
nascido em 26.12.1946. filho de GLNAIDL BTITLNCOURT LLRNANDLS. residen.

domiciliado (a) na Rua Domingucs de Sá n° 206 Apl. 270-A Icarai Niterói CLP 247 '.0

NII./.A CORRLA DL OLIVLIRA. brasileiro, divorciada, aposentada, devida e regui mio
identificado (a) sob o n. de identidade 02.436.157-8, expedida pelo DLTRAN-RJ. cadasir ide
no CPL' sob o n. 268.231.107-59. portador (a) da Carteira de Lrabalho n. 11562, serie 2'^ -
PIS 1032247715-5. nascido cm 08.05.1950. filho de NADIR DOS SAN LOS CORK
residente e domiciliado (a) ua Rua Jorge Rudgc n°44 Apl. 504 Vila l/ahel Rio de J.incl
CLP 20550-220.

t.

NURIMAR DAMINLI.I.i LLRNANDLS, brasileira, casada, devida c regularmente ideiuilii • ia ;
sob o n. de identidade 02-113.457-2. expedida pelo. ILP, cadastrada no CPL' sob <. o.
025.727.107-49, portadora da Carteira de Trabalho n. 350. serie 192- R). PIS 100266010 /
nascido cm 18.01.1948, filha de NLRLIDA MARTINS DAMINLLLI, residente c domiciliada m?
Rua Visconde de Santa Isabel n° 560/204 - Grajaú Rio de Janeiro CLP 20560-121.

ODILO IILNKIQUL /.AIDAN, brasileiro, divorciado, engenheiro, devida e reguLirm - w i
idcnlificado(a) sob o n. de identidade 36246072, expedida pelo DLTRAN/RJ, cadastrai.. í;
CPL' sob o n. 607.047.727-87. poriador(a) da Carteira de Trabalho n. 38573. série 073 • '•... S
18029004945. nascido em 28/04/1957, filho de LSMLRAl.DA CRU/. /.AIDAN. residei
domiciliado(a) na Rua Maceió, 316. casa 3 Jardim Bela Vista Rio das Ostras CLP '.8< •
526.

Ol.GA MACHADO DL í UNA LRLIRL. brasileira, casada, devida e regularmente iden: fie
sob o n. de identidade 019641679. expedido pelo DLTRAN/RJ, cadastrada rv '
09965491704. portadora da carteira de trabalho n. 79413. serie 173. PIS 10026597559 -.as
em 0.3/03/1942. filha de LTLLVINA NUNLS MACHADO, residente c domiciliada na •
Mario Covas Júnior, 335. apartamento 1302 Barra da Tijuca Rio de Janeiro CLP 22631;»
OSVALDO CORRLA DOMINCÍOS, brasileiro, casado, administrador, devida e regularme
idenlificado(a) sob o n. de identidade 024193310. expedida pelo ILP/RJ. cadaslrado(a) no <
sob o n. 183.148.567-20. portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 75806. serie 230.
10026607635, nascido cm 19/02/1949, filho de I/ABLL CORRLA DOMINGOS, rcs.dep
domiciliado(a) na Avenida Vice-Prcsidcnlc José Alencar. 1500, bloco 01. apartamento 8l
.laearepaguà Rio de Janeiro CLP22775-033.

PALM. I.UDW1G ALOUCI1L. brasileiro, casado, engenheiro, devida e rey.iil.:-n*
idenlificado(a) sob o n. de identidade 26948448. expedida pelo SSP/SP. cadastradn(a'; •»>
sob o n. 028.866.268-72. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 29472. série 0^8 - :<J.
10026597494. nascido em 24/10/194!. filho de ATILA MIKIIAH. SAADA. rcsuVn
domiciliado(a) na Praça Alberto. 29 Jardim Bélgica São Paulo CLP 04672-130.

Rua da Ajuda, 35, Grupo 1002 Cenlro da Cidade •Edifício Barão de Javan - Rio de Janeiro CFP 20 040 91S Tel.. ?1 7W1M*
www.derblyadv.com.br

ia

.-•e

•i.|.

. S

• e

jà

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53388103.



íí T^TD -RJ
CÓPIA EM CD-R

^MarcelinoSnva -93b$0

PAULO CASARLTTO PILHO, brasileiro, casado, engenheiro, devida e rcgularm ,-
idcntificado(a) sob o n. de idcniidadc 4396571. expedida pelo ILP/SC, cadaslrado(a) no ( PI- , h
o n. 310.834.710-15. nascido cm 12/09/1954r filho de WILMA PAIVA CASARLVTTC). rcsid- e
e domiciliado(a) na Rua General Argolo. 875 Centro Pelotas CLP 96015-160.

PAULO DL TARSO COLLI IO UYPPOI.ITO DOS SANTOS, brasileiro, divorcí..
engenheiro, devida e regularmente idcntiíicado(a) sob o n. de idcniidadc ?.! 145078. cpe
pelo SSP/SL:. cadaslrado(a) no CPT' sob o n. 250.539.147-53, portador(a) da Carteira de l. -ih .. .-
n. 97141. série 322 - RJ, PIS 10067850879. nascido cm 08/02/1948. filho de XLI.1A C« H-\ .
DOS SANTOS, residente c domiciliado(a) na Alameda do Topiniquin.s. 750. apartamen.-..
Muema São Paulo Cl-P 04077-001.

PAULO JAGUARIBL Al LNCAR DL MOURA, brasileiro, casado, engenheiro. dtí"ii.- ,-
regularmenle idcnlifieado(a) sob o n. de idcniidadc 1933344. expedida pelo í\V '
cadaslrado(a) no CPT' sob o o. 109.359.597-34. porlador(a) da Carteira de Trabalho n /N
série 021 - RJ. PIS 1201238854 L na.scido em 31/01/1946. filho de MARIA ,1
JAGUARIBL ALLNCAR DL MOURA, residente c domiciliado(a) na Rua Dona Mnriana.
apartamento 20IB Botafogo Rio de Janeiro CLP 22280-020.

PAULO ROBLRTO CARVALHO DL! Al,LNCAR, brasileiro, casado, aposentado, d.vu.i e
regularmente idenlilkado(a) sob o n. de identidade 3008111613, expedida pelo SSP i
cadastrado(a) no CPT' sob o n. 165.050.180-34. portadora) da Carteira de lrabalho u 50 3
série 081. PIS 10265519494. nascido cm 25/10/1954. filho de MYRIAM I \BOl-v, •»'
CARVALHO DI-: Al,LNCAR. residente e domiciiiado(a) na Rua General Oois ívlon. i,-. <
apartamento 2304A Bolalbgo Rio de Janeiro Cl-P 22290-080

PAULO ROBLRLO DUARTL! BARBOSA, brasileiro, casado, aposentado. m vu, •
regularmente identificado(a) sob o n. de identidade 64556. expedida pelo CRL/R.I. eadnyrat! i
no CPL sob o ii. 193.061.137-49. porlador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 95337. série !júK. S
10309572573. nascido cm 14/11/1947. filho de NAIR DUARTL! BARBOSA, rcs.auí
domiciliado(a) na Rua Prudente de Morais. 742. apartamento 1301 Ipanema Rio de .i..ao-
CLP 22420-040.

PAULO ROBLRTO PINTO DL ALMLIDA. brasileiro, casado, engenheiro, d.-\uin
regularmenle idcmificado(a) sob o n. de identidade 26880039. expedida pelo UL.TK.w-' I
cadastrado(a) no CPL sob o n. 236.136.887-00, nascido em 09/12/19547. filho de RUTI* !*< *•
l>L ALMLIDA. residente e domiciliado(a) na Rua Potiguar. 595. apartamento 102 Jao \ p; '.-'

Rio de Janeiro CLP 22750-290.

PAULO SCOR/A Dl- SOU/A MARTINS, brasileiro, casado, engenheiro, de *h\
regularmenle idenliíicado(a) sob o n. de identidade 017235748, expedida pelo IMíi".%*-
cadastrado(a) no CPL' sob o n. 228.310.457-20. portador/a) da Carteira de Trabalho r .o
série 065. PIS 10297137279, na.scido em 09/03/1943. lilho de VALL!N'iINA SCO!< •
SOI'/.A MARTINS, residente c domiciliado(a) na Rua Capitu. 90 Jacarepui-.iiá •<<•
Janeiro CLP 22740-040.

_

Rua ds Aluda, 3Í>, Grupo 100? -Cenlro teCidade - Edifício Õarãr do Javati - Rki rjc Janeiro CEP ?Q.(MG 91b Io1:;: W' •>' •'.
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PAULO SLRGIO ANTUNLS, brasileiro, casado, engenheiro, devida e regulurmvi ; [
idcniificado(a) sob o n. de idcniidadc 2476568, expedida pelo ILP/RJ. cadasirado(a) no CPL .-: >b
o n. 215.213.367-68, portador(a) da Carteira de Trabalho 11. 79265, serie 086, PIS 10297467.- !.
nascido cm 26/02/1950, filho de Al,TINA RLYNALDO ANTUNLS, residente e domiciliado. 1,
na Rua 'Tenente Mesquita, 45, bloco 02, apartamento 1906 learaí Niterói CLP 24220-06..

PAULO SLRGIO CARVALHALS L SOU/A., brasileiro, casado, engenheiro, deviria r
regularmente idcntificado(a) sob o n. de OAB 18604, expedida pelo OAIVR.I. cadaslrado{a- i-
CPL sob o n. 149.524.407-53. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 50062, série 0-7 <*
10317634299, nascido cm 26/02/1950, filho de AI/TINA RLYNALDO ANTUNLS. reside. •
domiciliado(a) na Rua Lcrrcira Viana, 44. apartamento 802 Llamcngo Rio de Janein- •
22210-040. * I

PAULO SLRGIO DO COUTO RL!IS, brasileiro, casado, engenheiro, devida e regula;!., <•
idcniificado(a) sob o n. de identidade 0196487740. expedida pelo ILP/RJ. cadaslrado(a) no !
sob o n. 030.988.267-20, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 44493. série 054. . S
10026601068, nascido cm 23/08/1943, filho de MARIA LIMA RLIS, resideme c domiciliaü., \\
11a Rua José Valente de Lima, 50 Realengo Rio de Janeiro- CLP 21750-380.

PLDRO LIALIIO DL! OLIVLIRA, brasileiro, casado., mestre de clclrccidade. devid: o
regularmente idenlificado(a) sob o n. de identidade 1514145, expedida pelo ILP ' J.
eadaslrado(a) no CPL' sob o n. 042.035.187-68, portador(a) da Carteira de Trabalho n. .?• 1
série 591. PIS 10026893387, nascido cm 03/05/1923. filho de MARIA LIAIUO . i- |
OLIVLIRA. residente c domiciliado(a) na Rua Zcfcrino Cíalvão. 5 Jardim Guanabara Ri- e !
Janeiro Cl-P 219.3 i-290.

PLDRO JUNGLR VIDAURRL I.LITL, brasileiro, casado, engenheiro, devida c reguhrm .
idenlilicado(a) sob o n. CN11 92254407. expedida pelo DLTRAN/RJ. cadasirado(a) 110 1 VI 1
o 11. 188.367.047-00, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 80643. série 389. PIS 10055'ii ?;.. ,
nascido em 16/02/1951. filho de PURINA VIDAURRL:. residente c domiciliado(a) ia "ia
Visconde de Cairu, 108. apartamento 201 Maracanã Rio de Janeiro CLP 20770-050

PLDRO SILVA DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, devida e regularni;" e
identificado(a) sob o n. de identidade 104478144, expedida pelo SSP/liA, cadastrado(a) no v' !•' 1.
sob o n. 085.068.095-68. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 00152, série 4*3, \ s
10642869518. nascido cm 28/06/1956, filho de MARIA SANTOS SILVA DOS SANTi v
residente c domiciliado(a) na Avenida Luís Viana Lilho, 2696 Imbuí Salvador CI-:P 41 • 1
200.

RALALL LOPLS MLDLIROS. brasileiro, casado, eletrotécnico, devida c reguhirisv. *
identificado son o n. de identidade 039641931, expedido pelo DITRAN, cadastrado no CP!- -i
o n. 464.51 1.707-63, portador da Carteira de Trabalho n. 87172. série 102, PIS 10781663* >
nascido cm 10/11/1957, filho de MARIA LOPLS MLDLIROS. residente e domiciliado na • ..:
Padre lldcfbnso Pcnalba. 42. apartamento 303 Méicr Rio de Janeiro CLP 20775-020

Ruada Aiuda. 31). Grupo 1002- Centro da Cidade - Edifício Barãode Javyri• RiodoJaneiroCLP7.0 040 91!) Te: 'n >>W -'ím*
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RAIMUNDO COLLIIO LRAZAO DL! BARROS. brasileiro, casado, engenheiro, e-vn.
reuularmentc idcntilicado(a) sob o n. de identidade 057221566. expedida pelo ; I- •
cadastrado(a) no CPT" sob o n. 132.123.706-53. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 2'>^
série 002. PIS 106051 12816, nascido cm 17/09/1952. filho de ODLNÍLIA COLLIIO TRAZ,
DL! BARROS. residente c domtciliado(a) na Rua Heitor Sauri. 10 Centro Ncpomucciu
Ci:i> 37250-000.

RALLO HOLSONARO IHJLNO PLNTLADO. brasileiro, casado, engenheiro, dv.-it
regularmente identifieado(a) sob o n. de identidade 44899476. expedida pelo SSP
cadastrado(a) no CPL' sob o n. 721.050.708-68. portador(a) da Carteira de Trabalho n \K\
série 035, PIS 10080790051, nascido cm 31/01/1950. filho de DIONLIA DL LO R
HOLSONARO BULNO, residente e domiciliado(a) ria Rua Ramire José Calamari S =u/
Campinas Cl-P 13106-124.

RLÍiINA MARIA GONZAGA POUCIIAIN. brasileiro, casado, engenheiro, di-vid.
reuularmenie idcntilicado(a) sob o n. de identidade 25642762. expedida pelo DLL:- \n
cadaslrado(a) no CPT' sob o n. 594.476.997-15. porlador(a) da Carteira de Trabrlho .1 i)6
série 314. PIS 10314670307, nascido em 03/11/1951. filho de TLKLSA GO-.Z/*
POUCI IAIN. residente e domiciliado(a) na Rua São Clemente, 120. apartamento 407 11.4,1 .

Rio de Janeiro CLP 22260-000.

RL.INALDO RAIMUNDO DO NASCIMLNTO, brasileiro, casado, engenheiro, di vk: •
rcíiularmcnie idcnlillcado(a) sob o n. de identidade 901769D. expedida pelo CP LA
radnsirado(a) no CPL' sob o n. 314.960.677-20. porlador(a) da Carteira de Trabalho r. <V>
série 085, PIS 10329528162. nascido em 18/01/1949, filho de DIVA LLLURY VINI AS •
NASCIMLNTO. residente e domiciliado(a) na Rua Domingues se Sá. 206, aparlamenic "»v
leanií Niterói CLP 24220-091.

RLNATO L'LRRLIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, técnico de operações íí i.
regularmente idcnlillcado(a) sob o n. de identidade 039267331. expedida peir L
eadastrado(a) no CPL sob o n. 493.073.047-34. portador(a) da Carteira de Trabalho n >ô
série 076. PIS 107536683412. nascido cm 25/02/1958, filho de MARINA BI.ANCK-».
ROCl IA. residente e domieiliado(a) na Rua Antônio Trancisco Magalhães. 125. apartam; :io

Bigen Petrópolis CLP xxxx.

RLNATO SLNNA DL CARVALHO, brasileiro, solteiro, engenheiro, devida c regui-.nn
idenlificado(a) sob o n. de identidade 0305142341. expedida pelo CRLA/BA. eadaslradof;.
CPL sob o n 003.320.384-91. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 2301, série <9i
10026730356. nascido cm 30/07/1943, filho de MAURA SLNNA DL CARVALHO. re.-,nv-
domiciliado^) na Avenida Octaviano Mangadeira, 1943. aparlamento 708 Piluba Salvar
CL!P 41830-050.

RLNL TL'IXI-'IRA PLRLIRA. brasileiro, casado, engenheiro, devida e !c-«u; t.í
ideniificado(a) sob on. de identidade 2461055. expedida pelo ILP/RJ. eadasirado(a; im . "i

Rua da Ajuda, :,S Gri-po 100? Ccnuo da Cidade "Edifício Barão de Javnri -Rio de Janeiro Ctl> zâ.MO 51b lei 71 W> *•
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o n. 067.160.917-34. poilador(a) da Carteira de Trabalho n. 18619. série 059. PIS 10080.'Sj >.
nascido em 23/01/1941. filho de ZULMIRA TLIXLIRA PLRLIRA. residente e domic. !ai .
na Rua Iclipe Cardoso. 909 SantaCru/ Rio de Janeiro CLP 23515-000.

RICARDO JOSL! DL! A/.LVLDO, brasileiro, casado, adminislrador, devida e regularm i-
identificado(a) sob o n. de idcniidadc 6973-0. expedida pelo CRA/RJ, cadasirado(a) no <PI • b
o n. 069.061.767-49, porlador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 18872. serie 059. PIS 10026601 •".').
nascido em 23/10/1946, filho de LSMÁL1A MONTURO DL! AZLVLDO, residenn- e
domiciliado(a) na xxx xxx xxx Cl-!P 22631-280.

RICARDO MORLIRA BRANDÃO, brasileiro, casado, engenheiro, devida e rcguLinu »
identificado(a) sob o n. de identidade 314931. expedida pelo Ministério da Aeroiián-i j
cadastrado(a) no CPL' sob o n. 718.474.307-59, porlador(a) da Carteira de lrabalho n. 61
série 064, PIS 12205127520. nascido em 03/05/1987. filho de l-LZA MORLIRA BRAM) • '
residente e domiciliado(a) na Rua Araújo Lima. 166 Vila Isabel Rio de Janeiro CL* Mi
050.

RITA I.LZILTL CONSTANTINO VILIRA. brasileiro, casado, engenheiro, devid <.
regularmente idcniificado(a) sob o n. de identidade 37426004. expedida pelo ÜT '
cadaslrado(a) no CPL sob o n. 345.706.087-87. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 0(/'.r • /
série 451. PIS 10606944661. nascido cm 26/03/1955. filho de IRACY MOR. S
CONSTANTINO. residente c domiciliado(a) na Rua Lcrrcira Viana. 26. apartamento 8í
Llamengo Rio de Janeiro CLP 22210-040.

ROBLRTO ALVLS DA SILVA ANTUNLS. brasileiro, casado, aposentado, do-id.- r
regularmente idcniificado(a) sob o n. de identidade MC.27046L expedida pelo SSP/' ;.
eadaslrado(a) no CPL' sob o n. 048.516.336-53, portador(a) da Carteira de Trabalho n. -l" V
serie 159. PIS 10026746627. nascido cm 18/12/1942. filho de JOVINA ANTUNTS M V- s
residcnlc c domiciliado(a) na Rua Marcioniüa Monligo, 103 Horto Belo llon/onit . i
31030-285.

ROBLRTO AZLRL:D0 DA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, devida e regu.:i.-. •
ideniüieado(a) sob o n. de identidade 098596182. expedida pelo DLTRAN/RJ. cadastra. •<.
CPL sob o n. 404.933.507-72. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 79008. série i!i,l. >
I0IOI865047, nascido cm 06/07/1955. filho de VLNILA A/LRLDO DA SILVA, resdei • i
domiciliado(a) na Rua Lrancisco Sá. 51. aparlamento 601 Copacabana Rio de Jnaciru • i
22080-010.

ROBLRTO AZL:VL:D0 DL OLIVLIRA MACAU IALS: brasileiro, casado, engenheiro, de-
e regularmente idcntiílcado(a) sob o n. de identidade 098599269, expedida pelo
cadaslrado(a) no CPL' sob o n. 002.785.135-49. portador(a) da Carteira de Trabalho n. x>>. •
xxx. PIS 10026934881. nascido cm 18/02/1941. filho de CARMLN DL' A/!"VI
MACAU 1ÃI:S. residente e domieiliado(a) na Rua Scrnambetiba. 3600. bloco 06. apaii-un
?06 Barra da Tijuca Rio de Janeiro Cl-P 22630-010.

ILP •'• I

Rua da Ajuda,'3í>. Grupo 1002 -Centro d3 Cidade" "Edifício BaráodcJavaii-Riodc Janeiro CEP 70 WC 915 Tcí: ?í 2?9?'&4í
www.derblyadv.com.br

11

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53388103.



U L »•« fci L.Y

4°RTD - RJ
vCÔPlAEMCD-R

Marsetino Silva - 93b90

ROBi:R'TO BARRLTO SOBRAL, brasileiro, casado, engenheiro, devida e reguíarnt
identilicado(a) sob o n. de identidade 028492775. expedida pelo DLTRAN/RJ. cadasti;u!o(;i.
CPL sob o n. 025.024.457-87, porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 13146. série (H6.
10026585240. nascido em 29/02/l9365 Ilibo de CLARA BARRI-TO SOBRAL, residen
domiciliado(a) na Rua Corcovado. 65. apartamento 204 Jardim Botânico Rio de .i.mei
CL!P 22460-050.

ROBLRTO DL! SIQULIRA BARRLTO, brasileiro, casado, engenheiro, devida e regularm
idcnlillcado(a) sob o n. de identidade 312472124. expedida pelo ILP/RJ, cadastrado(a) no
sob o n. 296.364.347-00. poriador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 75798, serie 0/0. ;
10072900722, nascido cm 20/03/1954. filho de ML!/IA DL SIQULIRA BARRI-LO. residen
domieiliado(a) na Rua Maria Almeida. 137. apartamento 402 Tijuca Rio de Janeirc ^
20510-130.

ROBLRTO GUIMARALS. brasileiro, casado, engenheiro, devida e regularmenle idcnülnk-
sob o n. de identidade 015834484. expedida pelo ILIVRJ, cadasirado(a) no CPL «..-.;>
018.638.607-97. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 82700. série 047. PIS 1002o '08
nascido em 28/03/1941, filho de CONSULTO MOLINA (iUIMARÂLS. resu.. n:
domiciliado(a) na Rua Ipanema, I7.3, apartamento 303 Barra da Tijuca Rio de Janeiro
2263 i-390.

ROBLRTO LAURINDO. brasileiro, casado, engenheiro, devida e regularmenle identilu-.u.
sob o n. de idcniidadc 2828365. expedida pelo ll-'P/R.I, cadaslrado(a) no CPL so^
356.973.777-20. poriador(a) da Carteira de Trabalho n. M57s serie 045, PIS 10313967 •
nascido em 05/06/1949. filho de LLONIDIA DA SILVA LAURINDO. residem'

domiciliado(a) na Rua Catumbi, quadra 24. lote 9 Círamacho Rio de Janeiro CLP \M-
380.

ROBLRTO LOPLS DL ARAÚJO LILI IO, brasileiro, casado, engenheiro, devida c reguLirm.
idenlificado(a) sob o n. de identidade 019009893, expedida pelo JLP/R.I, eadasiradoíu) :'0 '
sob o n. 055.458.977-04, portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 75756. série 0 ;0. '
10026600574, nascido em 28/05/1944, lllho de HILDA RUI/ DL ARAl.MO. a:si-.'en
domiciliado(a) na Avenida das Américas, 311. bloco 01. apartamento 1407 Barra da <ju
Rio de Janeiro CLP 72631-000.

ROBLRTO PLRLIRA, brasileiro, casado, engenheiro devida c regularmente idcntiliiad .
o n. de identidade 017385378. expedida pelo ILP/RJ. cadaslrado(a) no CPL st:S •
026.851.247-72. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 0005659, série 0017. PIS I00IJ0-M.
nascido cm 20/07/1941. lllho de CLCÍLJA MARQULS PLRLIRA, residente e domiciliado^.:
Rua llumaitá. 135. apartamento 1001 Ikimailâ Rio de Janeiro CLP 22261-000.

ROBLRTO RODRJGULS JUCÁ, brasileiro, casado, engenheiro, devida c regulaim-
identilieado(a) sob o n. de identidade 022891469, expedida pelo ILP/RJ. cadastrado(aN -o
sob o n. 242.700.407-34. poaador(a) da Carteira de lrabalho n. 27555. série
10064166098. nascido cm 26/03/1949. filho de AVLLINA RODRIGULS JUCÁ. resuu-

RuadaA|urJa. 3b. Grupo 1002 -CenlK-da Cidade-Edifício Barão deJavari» Rio doJaneiro CLP 20.04Ü-91& Tcí 'A ?:W 1^4
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domieiliado(a) na Rua Amália. 11. apartamento 306 Quintino Rio de Janeiro CLP ,:
100.

ROBL!RTO GARCIA, brasileiro, divorciado, engenheiro, devida c regularmenle ideniil.-.-ai
sob o n. de idcniidadc M197906. expedida pelo SSP/MG, eadaslrado(a) no CPL v.íh
109423356. poriador(a) da Carteira de Trabalho n. 71549. serie 546. na.scido em 22/03/1 • •>.
íllho de DALVA PLRLIRA GARCIA, residente c domiciliado(a) na Alameda Universo. 2 L
Villc de Montagnc Nova l.ima CLP 34000-000.

ROBLRTO VON DOLLI.INGLR. brasileiro, casado, economista, devida e regularirv i
identillcado(a) sob o n. de identidade 017645458, expedida pelo DLTRAN/RJ. cadaslralo(a. :o
CPL' sob o n. 001.672.317-15. portador(a) da Carteira de 'Trabalho n. 92958. série !' L ' "•*
10026591844. nascido cm 07/12/1943, filho de MARIA DL! LOURDLS Ql LIT >
DOI-LLINCiLR. residente c doiriiciliado(a) na Rua Sanla Clara. 265. apartamento 6H
Copacabana Rio de Janeiro CLP 22041-011.

RODOLPI IO IIUI IN, brasileiro, casado, advogado, devida c regularmenle identilleado(a) s... u
n. OAB 50202, expedida pelo OAB/RJ, cadastrado(a) no CPL" sob o n. 037.308.o7' <
portador(a) da Carteira de Trabalho n. 99716, serie 081. PIS 10.31634472o. na:-., ...L. ,.
20/09/1944. filho de KAITL ANNA IIUI IN. residente c domieiliado(a) na Rua das I v -i-
470. apartamento 901 Laranjeiras Rio de Janeiro CLP 22240-006.

ROGLRIO RIBLÜRO.'brasileiro, casado, engenheiro, devida e regularmente idcn{:iic:id....-«n r-
o n. de idcniidadc 20757589. expedida pelo ILP/RJ. eadasirado(a) no CPL' sob o n. 00'.;. .i]'
20. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 80191. série 095. PIS 10026871707. nus. Ju i
19/07/1937. niho de LLONIR BOCCO RIBLÜRO. residente c domiciliado(a) na Rua Do :.oi
Otávio Kelly. 67, apartamento 501 Tijuca Rio de Janeiro CLP 20511 -280.

ROLDÃO MARQULS LLRNANDLS, brasileiro, casado, economista, devida e rer.j: :•.:••• •••
identilleado(a) sob o n. de identidade 010854156. expedida pelo ILP/RJ. cadasiradoia. o :
sob o n. 044.955.947-53, poriador(a) da Carteira de Trabalho n. 35820. série >.«.
10026595424. nascido cm 05/08/1936, lllho de IRIA MARQULS DL JLSUS, res,.'.ei.
domieiliado(a) na Rua Visconde de Santa Isabel. 560, apartamento 204 Grajaú Rio o-. Ja? -o

CLP 20560-121.

RUBLM VLLLOSO GU1MARÀLS, brasileiro, casado, engenheiro, devida e regulam. ':
idenlilleado(a) soh o n. de idcniidadc 020520870, expedida pelo ILP/RJ. cadaslradoia) o
sob o n. 003.392.617-^9. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 10776 .série ! .
10026876407. nascido em 27/12/1976. lllho de MAXINILIANA VLÜ.LOSO S'\. G-
GUIMARÀLS. residente c domiciliado(a) na Rua Moura Brasil. 52. aparlament.* 70.
laranjeiras Rio de Janeiro CLP 22231-200.

SALAMILL BRITO D OL1VLÜRA, português, casado, aposentado, devida e regularm.rv
identificado (a) sob o n. de identidade W 226447. G. expedida pelo CGDI/DIRLX.*' '.
cadastrado (a) no CPI-' sob o n. 359.703.547-34. portador (a) da Carteira de 'Trabalho n 899 ó

Rm da ÂjüdVTsS. Grupo ÍÕ0? - Gentfo"<Ja Cidado -Edifício Barão de Javari Rio do Janeiro CEP 20.040-915l e>: 71 7797 -UAA
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serie 306. PIS 10080779767, nascido em 06.02.195L filho de OLJNDA PLRLÜRA DL. ABl.l..)
residente e domiciliado (a) na Rua Calatea -80 • Anchieta Rio deJaneiro CLP 21620-150

SALOMÃO ASSAYAG. brasileiro, solteiro, engenheiro, devida c regularmente idenliTic:idt \-
sob o n. de identidade 4716239. expedida pelo SSP/SP, cadastrado (a) no CPL* soo i.
696 073->()7-78. portador (a) da Carteira de 'Trabalho n.15.393. série 055. PIS 10793*9. L
nascido em 08.02.1957. lllho de PILDADL LANAC1IL ASSAYAG. residente c domicihadi P.
na Rua Nascimento Silva n" 218 Apl. 201 Ipanema Rio de Janeiro CLP 22421-020.

SAI VA DOR ANTÔNIO BOTTLON. brasileiro, divorciado, aposentado, devida c rcgiilarm..' :.i:
identificado (a) sob on. de identidade 6153085-2, expedida pelo SSP/S 1> cadastrado (»>»<><;!;
sob o n 778.219.558-68, portador (a) da Carteira de 'Trabalho n. 5485, serie jO.v. I s
10422966107. nascido cm 23.02.1956, filho de ISAURA PISAPIO BOTI LON, res.den', e
domiciliado (a) na Rua Ttc Antônio Rodrigues de Almeida n" 76 BotaTogo Campinas I
13020-420.

SM VADOR DL" OLIVLIRA ÁVILA, brasileiro, casado, químico industrial, dv.vid i ..•
regularmente identificado (a) sob o n. de identidade 02476001-30 expedick pelo *SP. )•
cadastrado (a) no CPI' sob on. 000.861.425-34, nascido em 21.05.1938. filho de MARIA •
l.OURDl-S OLIVLIRA, residente e domiciliado (a) no Condomínio Jardim I.ala Oua.li-- i
Lote 6 Piatà Salvador CLP. 41650-200.

SANDRA MII-KO II.HMA. brasileira, solteira, administradora, devida c rcguhrm • -
identificado (a) sob on. de identidade 02.579.380-3. expedida pelo DLTRAN-RJ. eadas^.d. x.
no CPL sob o n. 265.255.857-91, portador (a) da Carteira de Trabalho n. >272l. serie .«, . i
PIS 10096104381. nascido em 12.11.1951. filho de ALKO IIJIMA. residente edomie.l.ad*. .
na Rua Babilônia n° 27/401 Tijuca Rio de Janeiro CLP 20540-098.

SAUI O(TRVLIRA ILITL, brasileiro, solteiro, engenheiro, devida eregularmente identifica ío
(a) sob o n. de idcniidadc 33086-D. expedida pelo CRLA, cadastrado (a) no CPI- sob , i
535*174 588-72. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 65073. serie 056 - RJ. PIS HbM) \(, ^
Xnascido em 04.07.1947. lllho de CLLONICL CLRVL1RA I.L1TL. residenlc cdomicilia i»
na Rua Camilo Saraiva n" 32 Tijuca Rio de Janeiro CLP 20530-590.

SLRGIO ALBLRTO MAIA. brasileiro, casado, engenheiro, devida c regularmenle idemiiu
(a) sob o n. de identidade 1592670. expedida pelo ILP. cadastrado (a) no CPT' sh -v
045 015.437-87. portador (a) da Carteira de 'Trabalho n. 15443, serie 0^ - .<i.^
10297635937. nascido em 05.02.1942. filho de JOANNA JOSL MAIA, residente edoir..ei. o
(a) na Rua Tala Amendocira n° 454 - 101 Novo Leblon Rio de Janeiro ( LP 2279.^80.

SLRGIO BO/./0 brasileiro, solteiro, cniicnhciro. devida c regularmenle identillcado(n) -,ob ••.
de' idcniidadc 2781722, expedida pelo ILP/RJ. cadastrado(a) no CPL sob o n. W03 Wí>
portador(a) da Carteira de Trabalho n. 66308, série 027 - RJ, PIS 10091442750 nu* .do. -
20/01/1949. filho de PLTRU7./A PALLONL BOZ/,0, residente e dom.c.liado(a) na ^a
Andrade Neves. 105. apartamento 301 Tijuca Rio de Janeiro CLP 20510-230.

Rua da Aj^a73brG7u^Í0D7^ 20.MÔ915Tel 71 779? 1944
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SLRGIO MUNI/ WRIGUT. brasileiro, divorciado, economista, devida e regul.irm • -r
identificado (a) sob o n. de identidade 11.898.455-x.. expedida pelo SSP/SP. cadastrado (a o
CPT' sob o n. 022.767.207-00, portador (a) da Carteira de Trabalho n. 71896. série 192a - RJ. • S
10026744047, nascido cm 22.09.1941, filho de LDITII MUNI/. WRIGITT. residem.-
domiciliado (a) na Rua Gilberto Cardoso n° 26 Apl. 1601 Leblon • Rio de Janeiro < P
22430-070.

SLRGIO SLNRA GARCIA, brasileiro, casado, engenheiro, devida c regularmente ideniiTu - -.-.
tu) sob o n. de identidade 23.337 D. expedida pelo CRLA-R.I, cadastrado (a) no CPL' M>b i
273.746.107^34. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 75985, serie 070 - RJ. PIS 1032". 20/ •
nascido cm 06.05.1949, filho de GARCIA LLAINL SLNRA GARCIA, residente c doiuicil . •«•
(a) na Rua dos Oitis Gávea Rio deJaneiro CLP 22451-050.

SIMION ARONCiAUS, brasileiro, casado, engenheiro, devida c regularmenle identificado a)
sob o n. de identidade 016648313, expedida pelo ILP, cadastrado (a) no CPL s..b • i.
012.166.277-20. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 95154. serie 099 - P..>. ' S
10026608924. nascido cm 29.01.1943. lllho de ANIMA BAVLR ARONCiAUS, residem .-
domiciliado (a) na Rua Antônio Basílio n° 552 Apl. 601 Tijuca Rio de Janeiro CLP M) •
190.

SIRLLI MACHADO, brasileira, solteira, assistente administrativa, devida e reyel.irm-•
identificado (a) sob o n. de identidade 5.374,030-0. expedida pelo SSP/SP. cadastrada ia t.
«TL sob o n. 486.652.828- í5. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 40013. serie RJ. PIS '
nascido em 26.04.1948. filho de ADLI.IA TAGLIAR MACHADO, residente c domici ;::di ,:
na Rua Leandro Duprcl n" 377 Apl. 172 VI. Clcmcniino São Paulo CLP 04025-011.

SOI.ANGL IRI-NL DL. ARAÚJO, brasileira, união estável, bióloga aposentada, devid;- ;.
regularmente identificada (a) sob o n. de idcniidadc 2.532.819-6, expedida pelo l)LTRA\: ' I
cadastrado (a) no CPL sob o n. 373.132.827-53, portador (a) da Carteira de Trabalho n. 71S' '!
série 066 - RJ. PIS 1060587868-L nascido cm 08.12.1951, filho de AMAR1LLS 1RLNL .•!•
ARAÚJO, residente e domiciliado (a) na Rua General Renato Paquci Bloco 1Api. 602 \*.:.< •;
da Tijuca Rio de Janeiro CLP 22793-060.

SOI.ANGL IRLNL: DL: ARAÚJO, brasileiro, casado, engenheiro, devida e rcj»uLmr -•
ideniiílcado(a) sob o n. de idcniidadc 25328196. expedida pelo DLTRAN/RJ. cadaslnioop.- i
CPL' sob o n. 373.132.827-53. portadora) da Carteira de 'Trabalho n. 71810. série ':n6.
10605878681. nascido cm 08/12/1951. lllho de ANARILLS IRLNL DL ARAÚJO. res!i«e:. .•
domiciliado(a) na Rua General Renato Paquct, bloco 01. apartamento 602 Barra da !iju
Rio de Janeiro CLP 22793-060.

SÔNIA RLG1NA DOS SANTOS TUAN. brasileira, divorciada, bibliotecária. d-.vid .•
regularmenle idcntiíicado(a) sob o n. de idcniidadc 268278215, expedida pelo DLTRAN >.i.

rTj3 da Ajuda, 35, Grupo 1C02 •• Ccnlro da Cidade - fcdifictq Barão de .lavari - Rio do Janeiro CEP 20.040-915 Te'... T. ??9'/ W
www.derbly3dv.com.br
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cadastrado(a) no CPT' sob on. 830.858.078-53, porlador(a) da Ç.^&!^m^^'^
serie 304 PIS 10562395838, nascido cm 18/10/1955, lllho de /.ll.DA LIvSSA DOS SAN I •>
residente c domiciliado(a) na Rua Jcan Paul Sartrc. 100 Barra da Tijuca Rio de Jane.u.
CLP 22793-263.

SYI VIO IARMOI.INSKI DOS RLIS, brasileiro, casado, economista, devida e regularnv: ,
•identülcado(a) sob on. de identidade 4828.3, expedida pelo CORLCON. cadastrada) no »•
oh o 05 .671.247-00. poriador(a) da Carteira de Trabalho n. 42169. sene 046. nasc.dr ••
™LÍ. lllho de ANN.TA IARMOI.INSKI DOS RLIS. res.dentc c•^^H» «

Avenida OswaldoCru/.. 46. apartamento 102 Llamengo Rio de Jane.ro CLI 22250-.160

SYI VIO RAMIRO KAPPS. brasileiro, casado, engenheiro, devida e rcgul.imi. • i
i^lZdoS o^i. de .dentidade 032624207, expedidaf^^ [
CPI-' sob o n 221.040.897-00. porlador(a) da Carteira de lrabalho n 34389sci.l Mo •
Xl7" 0976 nascido em 05/12/1946, filho de AMLLIA ALBI-RTINA KAP1 S. resida-y

ZicüLdoía) na Rua Joaquim Moreira Neves, 355, cobertura 02 Recreio dos Bandeirante.
Rio de Janeiro CLP 22795-465.

TIILOPIULA Lll.OULIRAS LLIMIG, brasileiro, viúvo, aposentado devida e rcgularm,-«delmeado (a) sob on. de identidade 1394627 expedida pelo IL girado <a, oC s•
n.098.22.,97-04. portador (a) da Carte.ra de IraWho n. 5«AfJ^.
10096103571. nascido cm 18.08.19.^7. hino de .i.uww ...
domiciliado (a) na Rua Pompeu Loureiro n' 32 /I004 B Copacabana Rio de .lanun
22061 000.

PHIRACI SANT-ANNA DA COSTA, brasileiro casado, cngnha- ^^ l ^
idemilkado (a) sob o„. de idcniidadc 04336130-2, expedi apelo HRAN-W a^s
no CPT' sob on 099 927.667-00. portador (a) da Carteira de lrabalho n. .,005i . svu. ^m«loS^k nascido em oJ.10.I947, filho de^^^'^"^
residente cdomiciliado (a) na Rua Doulor Sanlanmi n 72/102 Iijuca
20270-230.

Rio de Janeiro (

11

VAI UIR Nlll Oi; ARAÚJO PIRIÍS, bra.silci.ro, divorciado, engenheiro, devida crcg"^y>-..,
«S.) sob o, de iden.id.de 2578972. expedida pelo, IHWR ca as,rado(a no r_ . b
*m->r,S 9iS 967-04 ooriadoría) da Carteira de Trabalho n. 66960. serie 083. IIS i"i,..i>.».

cid en, A^50.VI, de MARIA DK IXHJROl-S mARAWO OI HiAR.O resu*•• -
Zieiliado(a) na Travessa da Benevolência, 19 Vila da Penha Rio de Jancm Cl.l ..
02».

VAI 1'RIA DOS SANTOS QUINTANIIJ IA BRAÇA, brasileira. ^:f^'^:^' 'eu lllence idcnUficadoC) »>b on. de identidade 03076689, exped, apc o£, «AN
"i , An(«\ nn CPL sob o ii 331 054.057-04, portadora) da Carteira de I anallio n. í>...

s:r!eS067 PISToOvoHO^nascido em 24AH/.952. lílho de MARIA JOSi- DOS SAN, ,.
www.derblyadv.com.br

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53388103.



U«..'<ULY

AbVGC«t>L''' '»«í.£jU

4°RTD-RJ
COP/AEMCD-R

LMarjetinoSu*». 93b90

residente e domiciliado(a) na Rua Djalma de Magalhães Lessa, 154 Brasilàndia São (íonvo
CLP 24440-645.

VAI.TL!R CHAPI-TTA. brasileiro, casado, induslriârio. devida c rcgularmeiili: idcnlih*:ai•«
sob o n. de identidade 81 1230679, expedida pelo CRLA/RJ, cadaslrado(a) no CPI' sob .-.
638.649.327-34. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 88983. serie 698. PIS 10753o18
nascido cm 13/04/1959, lllho de MARIA ML!NDONÇA Cl IAPLTTA, residentee domici:iad.
na Avenida Professor João. 313 Lonscea Niterói CLP 24130-088.

VÂNIA LICIA BRAGANÇA GLNTIL, brasileiro, casado, engenheiro, devida e rei-.ul «-ir.
identiTicado(a) sob on. de identidade 033720269. expedida pelo DL'l RAN/RJ. cndiisiradoi c
CPL sob o n 314.876.967-87. portador(a) da Carteira de lrabalho n. 30489. série ••8/.
' 03 I51W83. nascido cm 09/08/1953. lllho de CARMO.I1NDA JOSL! BRACiANÇA. rt-idcs •
domieiliado(a) na Rua Riachuclo. 169, apartamento 1707 Centro Rio de Janeiro
20230-010. '

VÂNIA MARIA JUNQULIRA SANTIAGO, brasileiro, casado, engenheiro, devida
reoularmcnlc identillcado(a) sob o n. de identidade 03310405, expedida pelo C\iQ^
cadastrado(a) no CPL' sob o n. 257.157.476-00. portador(a) da Carteira de lrabalho n. *
série 061. PIS 10116388061, nascido cm 04/05/1954. lllho de IVONL ALVLS IUNQI LI ••
residente cdomiciliado(a) na Avenida Jornalista Alberto Torres. 341. apartamenio 30?A li

Nilcrpoi CLP 24230-005.

VIRA I UCIA CARVALHO TLLXLIRA. brasileiro, solteira, economista, devida e regulam
idcnliflcado(a) sob o n. de idcniidadc 09615. expedida pelo CORLCON/K.I, eadasira.!- H
(PT sob o n 029 575.667-53. portador(a) da Carteira de Trabalho n. 8^701. sene •X1.. '
!00!4163176. nascido em 16/11/1945, filho de MARIA JOSL DL! CARVA1 WO. re^er
domiciliado(a) na Rua Prudente de Morais. 1668. apartamento 1301 xxx xkn CLP '.!
')42.

VLRA I UCIA LLROl.l.A SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, devida i. regi;' ,rm
identilkado(a) sob o OAB DL' 914, expedida pelo OAB/DL, eadastrado(a) no CPI- !.ob :•
066.849.631-20, portador(a) da Carteira de Trabalho n. 33201, serie 760. PIS 10072b2'
nascido cm 1.3/05/1945, filho de IILLLNA, residente e domiciliado(a) na Quadra 02. com.'!
01. casa 16 Shis Brasília CLP 71610-015.

t;

VIRGÍLIO LAGLMANN. brasileiro, casado, aposentado, devida c regularmenle .den
sob o n. de identidade 012543096. expedida pelo DLTRAN/RJ. cadasirado(a) no CP, ... .
009.497.367-91. porlador(a) da Carteira de Trabalho n. 85948. série 021. PIS 100> 69 .
nascido em 29/01/1935. filho de CORNLLIA LAGLMANN. residente c domiciliado(a; :.« •• .
Lngcnheiro Ataulpho Coulinho. 200, bloco 03. apartamento 507 Barra da Tijuca Ri u
laneiro CLP 22793-520.

VIRGÍLIO VITORIO XAVILR DL! MORAIS, brasileiro, casado, engenheiro d viu. e
regularmenle idenliílcadof.a) sob o n. de identidade 38646D. expedida pelo CLM i

Rua da AjudaiGiufTo^^
www.derblyadv.com.br

\ii\-- 1

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53388103.



' 4-RTD - RJ
CÓPIA EM CD-R

toaroelino Sitra- 93*30

cadaslrado(a) no CPL* sob o n. 081.559.764-91, porlador(a) da Carteira de 'lrabalho n 85 1.
série 082, PIS 10758309818, nascido cm 26/09/1952, filho de PLÁCIDA VITORIA i-L
MORAIS, residente c domiciliado(a) na Rua General Renato Paquol, 199. bloco 01. apartame-uo
602 Barra da Tijuca Rio de Janeiro CLP 22793-060.

VVAGNLR. PAUI.INO. brasileiro, divorciado, engenheiro, devida c regularmenle idcntifl-...idi •<•
sob o n. de identidade M. 516.964. expedida pelo SSP/MG, cadastrado (a) no CPL' : »L i
002.713.736-87, portador (a) da Carteira de 'Trabalho n. 21473. serie 136 - KJ ' !•
10026597648, nascido em 19.04.1940, lllho de L!VA GOMLS PAUL1NO. resinai' t
domiciliado (a) na Rua Major Lopcs; n° 680 Apl. 602 São Pedro Belo Horizonte •' P
30330-050.

WALDLMAR SARAIVA PINIILIRO LII.IIO, brasileiro, separado, aposentado, d vk • i
regularmente identificado (aj sob o n. de idcniidadc 2932127, expedida pelo SSP-SP. cadi^i.í-..o
(a)' no CPL' sob o n. 046.057.308-00, portador (a) da Carteira de Lrabalho n. 0991119. seuc . ).
PIS 10026856384. nascido cm 09.12.1941, filho de IILNRIQULTA CRU/ P1N; :.• . •
residente e domiciliado (a) na Rua Paraíba n" 245 Lxlcnsão do Bosque Rio das Ostra. *• I
28893-310.

WAl.DYR MICMACIILR. brasileiro, casado, engenheiro, devida c regularmenle idemifu-: V
(a) sob o n. de identidade 03189195-5, expedida pelo DLTRAN-RJ, cadastrado (a) no CPT' s ,
n. 192.861.557-00. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 96461. série 068 i<L : S
i00807801-61. nascido cm 30.01.1941. lllho de 7.LLDA MICMACIILR. residente e domei! »
(a; na Rua Barão da Torre n° 608 Apl. 101 Ipanema Rio deJaneiro CLP 2241 1-00'»

WALMIR MALAQU1AS DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, devida c regulam
identificado (a) sob o n. de identidade 501 B: expedida pelo CRL- 1" RLGIÃO. cadastra V =.;
CPT sob o n. 045.646.427-15. portador (a) da Carteira de Trabalho n. 24581. série L*3 K\.
10016429734. nascido cm 10.05.1939. filho de MARIA LOURDLS DL ASSIS DOS S/*M
residente c domiciliado (a) na Rua Vinte n° 41 Casa Jardim Veneza Volta Redomir
27285-330.

WASHINGTON LUIZ MORLIRA, brasileiro, solteiro, aposentado, devida e rcgularm. •
identificado (a) sob o n. de identidade 283066, expedida pelo MIN. LX., cadastrado (a) no C
soh o n. 152.592.007-30. portador (a) da Carteira de 'Trabalho n. 55893. serie 1104 • itl. '
10071192821, nascido em 17.04.1948, filho de NICOLÁCIA RODRIGULS TÁPLA rendei.--
domiciliado (a) na Rua Llaminia n° 681 Apl. 303 Penha Circular Rio de Janeiro
21221-240.

Rua da Ajuda. 3b. Grupo 100?" Ce.iUo da Cidade - hoificio Barão de J2vari - Rio de Janeiro CEP 70.040 31S ~oi '1 ??S? '. M
www.derblyadv.ccm.br
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WL! I INCiTON DL SOUSA GUIMARALS VASCONCLI.LOS. brasileiro, casado, apnsei.l . v
devida c regularmente idcniiílcado (a) sob o n. de identidade 1941282. expedida pdo •
cadastrado (a) no CPL sob on. 093.467.167-20, PIS 10071192821, nascido em 2™7J94>, i.,.,,
de HILDA DL! SOUSA VASCONCLI.LOS, residente c domiciliado (a) na Rua Marque-- .e
Olinda n° 38 Apl. 805 BPI Botafogo Rio de Janeiro CLP 22251 -070.

Wll I IAM NLVLS KLI.P, brasileiro, casado, engenheiro, devida cregularmente >^miflca<Ji• 0
sob'o n. de identidade 010637254. expedida pelo ILP cadastralo (a) no C Tsob , ,
046 ?X8 707-30. PIS 100271 15779, nascido em 14.08.1933. filho de ISAB LNLVLS M1
"eedomiciliado (a) na Rua Aristide hobô n» 129 Apl. 3105 R,o Compndo ,<•• u
Janeiro Cl-P. 20250-450.

„,dos «ualilicados vem. neste alo representado polo seu Advogado que esta subscreve. r*w. .J
nos iermos da Lei n" 1-ci n" 6.015, de 31 de dezembro de 1073. que lomem cena. das no,.. ..
veiculadas por meio do prcscnlc instrumento de

NOTIFICAÇÃO KXTUA.IIJDICIAI.

Sobre elas se pronuncie oque fazem sob os fatos, fundamentos cpedidos abaixo.

Oprimeiro diz respeito à aprovação em agodu de 2007 do novo IMam *
Classificação e Avaliação de Cargos PCAC c Remuneração Mínima por Nivcc cg,r.
KMNR e saber se a empresa responsável léenica atuarial do Plano de I™''"*
administrado pela IMTROS, analisou os impactos atuaria» que asse novo plano de tar.
esionou nas Reservas Matemáticas do respectivo Plano de Bencliaos ou ^ . ,

realizados estudos com oobjetivo de apurar os impactos aluanais nas Rcscivas M.i.c.nui.c
l'lano de Benefícios MO decorrentes da alteração do Plano de Cargos cSalários..

Osemndo lema rcfcrc-sc também ao novo Plano de Classificação c Avali.içã.
G,r,os PCAC'e Remuneração Mínima por Nível e Região RMNR mas neste item qu •

i nará éaausência de contribuição para oPlano I^OS PI-SP soba- ,, parce a•I
denominada de -complemento da RMNR" devida de agosto de 2007 ale gosto de 20 , ;
a não consideração dessa parcela do salário como salano de parl.eipaçao Pa,a o . a...
Bcneficios BI).

Oterceiro tema refere-sc àexclusão nos Relatórios Financeiros da Pcm-hra;
previsão contida no inciso ix do artigo 48 do Regulamento da Petros que .*poc ser de uni
exclusiva responsabilidade da PATROCINADORA opagamento de eventual dcln.il d-«.
da alteração por ela aprovada cm 1984.

!•; oquarto refere-se ao custo administrativo eaautuação recebida pela IVlro
Receita Federal sobre PIS/COFINS.

Rua *** 3b. G^ÜÜ "Ceio oíõSoT"- Hdo M. «o SST B. do Ja«o OMM» Clb .o, •/. 71*
www.derblyadv.com.br
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Assim, considerando que o Lslaiulo Social da Lundação Pctrobrãs afirma n». u= :•-.<«
16que suf> responsáveis pela administração e fiscalização da Pclros:

I o Conselho Deliberativo;
II o Conselho Liseal;
III a Diretoria Lxccutiva.

Considerando que o §Icdo artigo 16 é claro ao dispor que os Conselhos Iklihcra u
e Liseal terão representação paritária c seus membros serão escolhidos dentre os participam ' <•
assistidos, de forma a conferir rcprcscnlalividadc. de um lado, às patrocinadoras c de ouiro. . •»;
participantes oassistidos, de acordo com os critérios estabelecidos neste Lslaiulo c disciplin; -;
no Regulamento Llciloral.

(Considerando que o § 2° do citado artigo acima afirma que na composição
Conselhos Deliberativo e Liseal. deverão ser considerado o número de participantes yas-âs.
vinculados a cada patrocinadora, bem como o montante dos patrimônios dos respectivo, pi:. •,.;
de benefícios e que de acordo com o § 3° a escolha dos representantes dos participante e >s
assistidos nos Conselhos Deliberativo e Liseal será feita por volo direto em que cada eLnor
escolhe um representante c respectivo suplente para cada Conselho.

Considerando que o artigo 33 explicita que compele ao Conselho liseal examin;.. -
demonstrações contábeis mensais Ja Pclros; emitir parecer sobre as demonstrações co»l:Vv s>
anuais da Petros; lavrar cm livro de alas e parcccrcs o rcsullado dos exames procedidos: inlo; .1
ao Conselho Deliberativo as irregularidades verificadas, estas acompanhadas de parecer ter .*
de empresa de auditoria contratada pela Petros. sugerindo, se cabível, medidas saneadoiTr.

Considerando que o Conselho Liseal. com aprovação da maioria dos seus nv.ml» •*
e para a execução dos seus trabalhos, poderá requerer ao Conselho Deliberativo, med- • \
justificativa escrita, o assessoramento de perito-conlador ou de firma especializada

Considerando que nos termos doartigo 34 do Lslaiulo da Pclros é da compou a . •
Conselho Liseal requisitar à Diretoria Lxccutiva a realização de inspeções o audiiagcü s. .0
vedado a membro do Conselho Liseal adotar, individualmente, qualquer dessas providen. ;as.

Considerando que a requisição de documentos necessários ao exercício ru-ia <
cargo de Conselheiro deverá ser Pcila por intermédio do Presidente do Conselho Liseal.

Requerem:

Primeiro Tema - Plano de Classificação c Avaliaçãode Cargos PCAC 1
Rcmineração Mínima por Nível c Região - RMNR - Impacto na Reserva Matenv.itir

Lm agoslo de 2007. por meio do Termo de Aceitação do Novo Plano de C.rs-os •>:
aprovado iuntamente com o ACT daquele ano o novo Plano de Classificação o ^vali-içã- «•

Rua da Ajuda. 3b. Grupo ÍÕ0:J' 'Ccnirc da Cidade -Etíiíido Barão de Javari Rio da Janeiro CEP 70.O10 91b 1ei ;'1 7W :-«•«
www.derblyadv.com.br
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Cargos e RMNR O PCAC rclroagiu a 1" de janeiro de 2007 conforme pode ser ohserv;,i:o u
que consta na cláusula 13"do Termo de Aceitação.

Analisando o referido Termo de Aceitação, precisamente o disposto na eláusu.. "'
que se refere ao enquadramento dos empregados na nova tabela salarial constatar-se-á cy <•
aumento mínimo concedido foi de 3%. Mas não c o que ocorreu, pois, ao se compulsar as lah..' is
anexas ao termo as quais são acostadas juntamente com a presente notificação, assim como u
próprio termo c facilmente perceptível que os aumentos foram concedidos acima, muito acii-i*
de 3% podendo dizerque variam de 3%a 16% no âmbito de nível superior e de 25.38% no «. vi
médio como ocorreu com o Técnico de Segurança que anteriormente eslava no nível 'Y2> %
1. 189.05 c com o reajuste 25.38% passou para o novo PCAC com R$ 1.490.78.

Assim, entendemos que o que foi afirmado na cláusula 4:' do Termo de Aceitação :-n
assim feito para não chamar a atenção para o fato de que o novo PCAC trouxe inevilavHm • u
um impacto para as contas do fundo.

Portanto, a presente notificação tem por objetivo requerer de Vossa L.xc.eler.ei- .is
necessárias explicações, inclusive dispondo de documentos caso assim os lenha, no senlid-.- v
informar aos notificando:

Sc foi realizada à época da aprovação do Plano de Classificação e Avaliacüi- te
Cargos PCAC c Remuneração Mínima por Nível c Região RMNR ou cm qualquer outro
momento algum estudo elaborado pela STLA Serviços Técnicos de Lslalislica c Aluaria Li ': a
respeito dos possíveis impactos observados nas reservas matemáticas do Plano de IkneliL-ios s D
uma vez que os reajustes salariais de até 25,38%?

Quais foram os procedimentos adotados pela Gerencia Lxeeuliva Adminisirati-: ,
Linanccira da Lundação Petrobrás sobre os impactos atuariais decorrentes da aprovação Piau
Classificação e Avaliação de Cargos PCAC' c Remuneração Mínima por Nível e Regi'.
RMNR nas reservas matemáticas do Plano de Benefícios li D?

Quais foram os procedimentos adotados pela Gerencia de Contabilidade da L .id
Peirobrás a respeito desses fatos?

Quais foram os procedimentos adotados pela Gerencia Lxccutiva Admiivstra' «
Atuarial e de Desenvolvimentos de Planos da Lundação Petrobrás a respeilo desses latos'-

Quais foram os procedimentos adotados pela Gerente de Atuaria e da Analisu- :e
Seguridade da Lundação Petrobrás a respeito desses fatos?

Caso seja negaiiva a resposta conferida pela Gerencia Lxccutiva Admiuislrali . r
financeira. Gerencia Contabilidade. Gerencia Lxccutiva Administrativa Atuarial i: e
Desenvolvimentos de Planos, da Gerente Aluaria c da Analista de Seguridade Plano Lundu, i
Petrobrás PPSP. requererem os Notificando que Vossa Lxcolcncia requeira por escrito :'.••.
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qualidade de Conselheiro Liseal as necessárias c as imprescindíveis informações a res;-.-ilt »•
falo noticiado.

Se da mesma forma, foi realizada na época da aprovação do Plano de Classificação c Avali: <
de Cargos PCAC c da Remuneração Mínima por Nível e Região RMNR ou em tjiial. .1
outro momento alguma observação pela empresa de consultoria 1*1)0 RCS AUDITO'* S
INDLPLNDLNTLS SS a respeito da responsabilidade da PLTROBRAS S/A no pagamenu- -.,i:
aportes em razão dos impactos atuariais nas reservas matemáticas do Planei de lieneficios IL>.
uma vez que os reajustes salariais foram de ale 25.38%.. Queira informar, no caso de lerem si.Io
feitas, quais foram essas observações.

No caso de Vossa Senhoria não ler ciência dos falos narrados «cima. requerei-. -.•'
notificando audiência para que o assunto possa ser debatido c enfrentado por Vossa Senhot •• o
mais breve possível e. que de plano tome 'IODAS as providencias necessárias e cabíveis •;«
corriüir esses fatos.

Segundo Tema - Plano de Classificação c Avaliação de Cargos PCAC' 1
Remuneração Mínima por Nível c Região - KM NU - Contribuição Complemento d:*

RMNR

O segundo ponto rcferc-sc ao falo de que o novo PCAC. alterou a fonius !c
composição salarial de todos os empregados da Petrobrás. para nele incluir uma parecia que 1or
ela foi denominada RMNR Remuneração Mínima por Nível c Região. Lssa nova rcmu.icr.v .ir.
denominada de "complemento da RMNR".

Sobre esse complemento incidem -contribuições previdenciárias (INSS): fundi;- »:•
(LGTS) e tributárias (IRRL). o que denota de forma indubitável que a relerida pareeL pc 11
natureza salarial.

O regulamento de benefícios de benefícios da Petros cm seu Capítulo Vil c.i.c ••«
do SALÁRIO-DIvPARTICIPAÇÂO MANUTLNÇÃO DO SA1.ÁR10-DL-PARTIC!. H' >
saláric)-rl;al-dl:-iíl:nl:l'iV.:ic)sl:salári()-dl;-c;ái.cul() dispõe que:

Ari. 15-0 salário-dc-parlicipaçâo c o valor sohiv o •• 1.
incidem as contribuições mensais para o Plano IVio- o
Sistema Pclrobras.

§1" - Para os efeitos deste artigo, onlendc-se por salário ..*•-
participação:

I - dos Participantes Ativos - todas as parcelas de • v.
remuneração que seriam objeto de desconto para 1. 1^' >.
caso não existisse qualquer limile superior de conl.ihi; . .0
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para esse Instituto, observado o disposto nos pargraf.is 3 i"
e 5° deste artigo.

Porlanlo. salário de participação são Iodas as parcelas de sua remuneração qw- se- i:
objeto de desconto para o INSS. Assim, sendo o complemento da RMNK uma par- .i
efetivamente que sofre a incidência de descontos de INSS. LGTS e IRRL" outra não pode 4
conclusão a não ser a que o Complemento da RMNR é nitidamente uma parcela que . t ».-
compor o salário-de-participação que como visto c o valor sobre o qual incidem as contribui- s
mensais para o Plano Pclros do Sistema Petrobrás.

Outro ponto de notável importância é o fato de que essa parcela salarial denomirada
de "complemento da RMNR" não pode ser considerada cm nenhuma hipótese uma parcela ...i >••
estável, isso porque ela não pode ser suprimida cm nenhuma circunstância sob pena de <e '.-.<;=sr
ferindo o preceito da irredutibilidade salarial.

Mas o que vimos desde o ano de 2007 foi a total omissão do LUNDO Pi. K( p
respeito dessa parcela, omissão no sentido de que não a obrigou a contribuir sobre essa :u\ •.
nitidamente de caráter salarial.

Nesie passo mister lembrar que o artigo do Regulamento de Benefícios assim dis| v•••

Ari. 10 - São obrigações das Patrocinadoras:

I - participar do plano de custeio do Plano Petros do SisC -a
Pclrobras.na forma dcsic Regulamento:

II - fazer os recolhimentos nos prazos estipuladas . ..e
Regulamento, tanto de suas contribuições devidas > W-, >.
como das consignadas em folha de pagamento e relaLvav • »s
Participantes:

III - comunicar, imediatamente, à Pclros. os casos :c

dcsligamcnto de Participantes de seus quadros:

Ou seja. as Patrocinadoras por serem obrigadas a contribuírem sobre as -ibr «*•
consignadas em sua folha de pagamento, dentre as quais desde 2007 consta o "Complen -m
RMNR".

Ocorre que tanto a PLTROBRAS S/A quanto a BR DISTRIBUIDORA S/A 'íca. u
até setembro de 2011 sem recolher para o Plano de Benefícios BD as contribuições rc':ui\ •• u
parle do salário dos empregados denominada "complemento da RMNIC*.

Por que até setembro de 2011?
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Porque o Poder Judiciário de forma contundente e de forma unânime pass< • ü
declarar desde 2010 que o '"complemento da RMNR" linha, como tem até hoje. nature/:; íúiI • ti
e, assim, diante do comido nos artigos 13 a 17 do Regulamento do Lundo deveria ela e np
salário de participação situação jurídica irreversível, e. assim, de forma dant*. a ..->
Patrocinadoras, notadamcnie a PLTRÓI.LO S/A. incluíram esse lema no ACT de 201 I. p ..«s; ..
a somar na sua base de cálculo a partir de setembro de 201 I dianle das decisões judiciais ;e
loram sendo proferidas.

Má. ainda, a registrar o teor da Resolução 45 que define "como parcela esttWei -:i.
remuneração, para efeito do salúrio-de-càlcuh referido no inciso I do artigo I 'o
Regulamento do Plano de fiene/icios. as seguintes parcelas: salário-hásico. unuènio. i;dich:> .d
de periadosidade assegurado por Acordo Coletivo c outras, assim entendidas somente tis
não são passíveis de serem suspensas por ato do empregador".

O Poder Judiciário pela ação julgada pela Lgrcgia 7" Turma do Tribunal Regu-iu a
Lrabalho da Ia Região, que por meio do processo n0000342--22.2010.5.01.0482, assim avlin. ;•

questão:

Os recursos serão analisados conjuntamente dc>
mcrilórias Remuneração Mínima por Nível c Ri n
salário de participação A primeira ré (Pcltohrá.M au«'. .
RMNR não é uma verba salarial a ser vou..'.tu • ><
isoladamente, como tenta configurar o Autor, irai •:;
conceito inteiramerde diverso, como se passa a drnmnsi ••
A "RMNR" - 'Remuneração Minima por Nive.i a Rcyjmc c
um parâmetro remuneratório mínimo a ser observado '.
acordo com a região de lotação do empregado, seu /».•-."/
salarial e regime de trabalho., instituído pela CompanLh e
estabelecido.em sede de negociação coletiva."

Suslcnia que não há amparo legal para o pleito de pai im
de suplemcntação de aposentadoria enquanto vu».-ni
contrato de trabalho, uma vez que a conce.-...áo
complemcnlação de aposentadoria não fica condido:
apenas à dala de início do beneficio de aposentados.;
Órgão Prcvidcnciário (INSS), mas lambem ao rotr. \n:
do vínculo empregatíeio.

Por fim. salienta que "não
solidariedadepretendida "

u'i como se dei

Pugna, cm caso de manutenção da senlenç;.
dedução/compensação dos valores pagos.
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A segunda ré (Petros) sustenta que " A RMNR não trouxi .-tu
aumenfo geral e linear, mas sim. majorações de acordo .-.-///
microrregiões e suas respectivas peculiaridades", leivn
salientado que "Não há como se estender anfornai icawei o
vantagem aos inativos, que não atuam em micrenr (.
alguma, ao contrário, elegem o focai em que resúl oi -c
necessariamente aquele em que laboraram. cnqttanu.
ativa. "

Aduz que a complcmcntação de RMNR não é compu-; l.i
para efeito de contribuição para o Plano Petros. Sem rn/ar is
rés, cabendo apenas uma observação no deferimento u>
pedido.

A Remuneração Mínima por Nível c Regime foi '<• ::tii 'a
pelo PCAC" de 2007 c também tratada no acordo roK o
daquele ano, lendo a primeira ré destacado que a RMV.» i'.
um parâmetro a ser seguido pela empregador;.., de íbn. a
garantir uma remuneração mínima a ser auíerida por ,- ••
empregados, a qual possui um valor específico para ev u-.
nivcl salarial c regime de trabalho, sendo que para a ifet •<
do percentual, as cidades foram agrupadas dentro do oom <
de microrregião geográfica utilizado pelo IBGL.

A cláusula 35, do instrumenlo normativo, estabeleci ik
Companhia praticará para a todos os empregido.; n
Remuneração Mínima por Nível e Regime - R\l\'R. '' v<. {c
em conta o conceito de remuneração regional, a parti) te.
agi'upamenio de cidades onde a Petrobrás uf :/
considerando, ainda, o conceito de. microrregião geogn" t
utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e esiai>st--:
IIKIE.

Parágrafo I" - A RMNR consiste no estabelecimento di •;•
valor mínimo, por nível e região, de forma equuir.a *\
valores a serem percebidos pelos empregados, v- jnc
aperfeiçoamento da isonomia prevista na ('unr.iu <.
Federal.

Purágrafo 2" - Os valores relativos à já mencionado /{.-'• V
estão definidos em tabelas da Companhia i s
reajustados em 6J% (seis vírgula cinco por cento/ •' p,
de01/09/2007.

Rua da Ajuda! 35. Grupo 1002 Centro da Cidade - Ediíido Barão de Javari -• Rio de Janeiro CCP ?0.040 31b 1ei •Am> Wl
www.derblyadv.com.br

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53388103.



ULWÜLY

;v(ioíoi>5 An&oc./.nor

4°RTD-RJ
yCÔPIAEMCD-R

Marcel.no S«#a - 93bS0 ;

Parágrafo 3" - Será paga sob o titulo de "Complentcntt h;
RMNR" a diferença resuliante entre a "Remunen .-.;
Mínima por Nível e. Regime" de que trata o cupnt • . <.
Salário Básico (Sli). a Vantagem Pessoal Acordo Cole' </
de Trabalho (VP-ACT) e a Vantagem Pessoal - Suhridi - •o
(VPSIJH). sem prejuízo de eventuais outras parcelas pc,
podendo resultar em valor superior a RMNR

Parágrafo -I" - O mesmo procedimento, definido >>
parágrafo antecedente, aplica-se aos empregaa»,s . w
laboram em regime e/ou condições especiais de trab<dht> m
relação às vantagens devidas em decorrei a
des/ex."(ns.\)\)

Na hipótese, a lide se estabelece, ab inilio. na interpretação da
norma sobre natureza da verba e se há o direito da pi- V
autora em vê-la integrada ao salário de participaçàr. .
consequentemente na majoração da contribuição para o Pi :o
Petros.

L fato incontroverso o recebimento da parcela dcin-mii ';.
complemento da RMNR, que é o valor equiva:eni .
diferença resultante cnire a •'Remuneração Mínima p r f\ •»
c Regime" (tabelas de fls.255/256) e o somatório di- Sa •c
Básico (SB). a Vantagem Pessoal Acordo Colciivt »«•
Trabalho (VP-ACT) e a Vantagem Pessoal - Subsidiara ( '
SUB). sem prejuízo de eventuais outias parcelas o:- ,
dispondo, ainda, a Tabela NM (fls.256) que ".'- a
composição do empregado com o valor mínimo consider; :
Salário, Pcriculosidadc, VP-ACT, VT-SUB ".

O novo plano de cargos c salários da primeira ré iissiiii'.-:. u
RMNR para igualar os salários dos empregados, sejj :nd-> \>.
regiões cm que laborem.

0 próprio nome da rubrica já indica sua natureza saUu d.

0 Regulamento de Benefícios Petros nos seus artigo' !.*
16c 17. de 1985dispõe que:

"Art. 13- O saiáha-de-participação é o valor sobn n • ••/.'
incidem as contribuições mensais para a Petros.

§ I"- Para os efeitos deste artigo, entende-se por saiãrii. • >•
participação:
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/- dos mantenedores-heneficiários referidos nos incisos /.
//. IIJe Vil. do art.2" todas as parcelas de sua remunera^ <<,
que seriam objeto de desconto para o INSS. caso • -.o
existisse qualquer limite superior de contribuição para --e
instituto, excetuando as parcelas previstas no § >" c. •••'e
artigo:

( r
"Arf. 15-As suplementações dos benefícios previdência.:- t.
1'ICTROS serão calculadas tomando-se por base o di >
beneficio do mantenedor-beneficiário. "

'71/7. 7/5 /•*«;•£/ ç/cr/7o é/caVc Regulamento, o salário-,-:'
debeneficio è a media aritmética simples dos salários .
cálculo do mantenedor-beneficiário. referentes ao pcritut"
suas contribuições durante os 12 (doze) últimos me,
imediatamente anteriores ao do início da supfementação
benefício, excluído o 13" salário e incluída uma e. \anir
uma gratificação de fúrias. "

"Ari. 17 Para os efeitos deste Regulamento, entende se
salário-de-cáfcido: I- para os manlendores-henejiciã •
ativos referidos nos incisos I. II e III do arí .?" a jun
tadas as parcelas estáveis da remuneração relaciona, ->>.<
o seu cargo efetivo, as quais devem ser entendidas, ./ai
efeitos deste Regulamento.como todas aquelas qi.
sujeitas ao desconto para o INPS. excetuando-se o.s .///,• /
integram o salário-de- participação definido './
13." l)eprcendc-sc, das normas acima tmnscilas. .. *c
fórmula de cálculo, considera os valores percebidas
empregado a título de "Complemento RMNR*' ao dt Iam
soma de todas as parcelas estáveis da remunrraç
relacionadas ao seu cargo efetivo", tendo cm vista qu»
Resolução n° 45 define "como parcela estáveis
remuneração, para efeito do salário-de-cálculo reje ida
inciso I do artigo 17 do Regulamento do Plano de lierefi* ••'•
as seguintes parcelas: salário-básico, anuénio. ailiciona-'
periculosidade assegurado por Acordo Coletivo e <>u!
assim entendidas somente as que não são passíveis o.- se
suspensaspor alo do empregador. " (v.íls. 102).

d

Ir

\.'S

do

te

Ora. o complemento de RMNR não pode ser supniriio >-*
aio do empregador, motivo pelo qual não pode ser lio.» »/ o
parcela não estável.
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Trata-se de Remuneração Mínima por Nível e Regime. i.< . 1.
evidente sua natureza salarial, se é rcmuneralória. O fat.- 'a
verba manter valor único por região, nível e trabalho -v-'.-
descaracteriza sua natureza, mesmo por que o DL -itt •>
Trabalho consagra como salarial várias verbas • ie .1
dependentes de fatores externos ou mesmo pessoa i.- (c- •
por exemplo gorjetas, adicional por tempo de ser\'.< o.
adicional de transferencia c outras).

O salário de parlicipação é composto inegávelmenu
parcelas de natureza salarial, não havendo no Rcgu:-in
qualquer especificação das parcelas estáveis, o ;ik
elucidado pela Resolução n" 35. sendo certo que as ré-, se •>.-
definem o conceito de parcela estável.

Outrossim. a própria cláusula 35". § °. do insiium.-:. o
normativo trata de isonomia. por óbvio, salarial, (fls. 111}

Lsclareça-sc que a matéria aqui tratada não é exlensfu ''.
reajuste aos aposentados, como alega a segunda recorr- -U'
cm sua peça rccursal. bem como o pedido julgado pio- -d
foi a integração da complemcntação de RMNR no saiôrin u*
participação c. consequentemente, a contribuição -un
Plano Pclros.

O pedido autoral de cálculo do beneficio na data em m •«
concedida a aposentadoria pelo INSS não foi a-.iii»
motivo pelt) qual nada há a ser considerado no parlieu ar

Por lais razões, dou parcial provimento, lào somem-. ;•
que seja observado que é devida a integração da «a .:•
denominada "'complemento da RMNR" e. por óh ie -t
parcela denominada diferença de complemento da RMNL o
salário de parlicipação da parte autora, para eiei" o ie
contribuição para o Plano Petros. na forma ia
fundamentação.

Pelo exposto, conhecer dos recursos ordinários iuierro •;
pelas rés. rejeitar as preliminares e. no mérito. :.<ar .
parcial provimento, tão somente, para que seja obser» ;d<-
é devida a integração da parcela denominada ' coir.j •:
da RMNR" e. por óbvio, também da parcela der. i-;
diferença de complemento da RMNR no sd: '̂..\> ....
parlicipação da parte aulora. para efeito de coiiirihuit io •• i
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o Plano Petros, na forma da fundamentação supra quv a •v
dccisum integra para todos os eleitos legais.

Desta forma o entendimento foi de que a fórmula de cálculo deveria ler couside- Io
os valores percebidos pelo empregado a título de "Complemento RMNR" ao definir "a somo te
todas as parcelas estáveis da remuneração relacionadas ao seu cargo efetivo ". lendo em ;
que a Resolução n" 45 define "como parcela estáveis da remuneração, para efeito do salãrit- '
cálculo referido no inciso í do artigo 17 do Regulamento do Plano de Benefícios, os .v.-y//. -
parcelas: salário-básico. anuénio, adicional de periculosidade assegurado por Acordo <olc >.
c outras, assim entendidas somente as que não são passíveis de serem suspensas po, m< <•
empregador. "

L.ntão temos como fato incontroverso que as patrocinadoras i\o Plam>
isoladamente a PLTROBRÁS S/A. não recolheram para o fundo a sua parle e a ic n
empregados que deveria ter sido calculada sobre a parcela devida referente ao complenriil :-
RMNR.

Ocorre que no ano de 2011, mas precisamente em agosto de 2011 em comun :n:«. o
tom a Ledcração Única dos Petroleiros ITJP acordou que passaria a recolher a partir <'•: 0
scicmbro de 2011 as contribuições devidas porela sobre a referida parcela.

Portanto as patrocinadoras passaram a contribuir após, inclusive, o mês de s;'ier. '•

de 201

Mas c o período em que não houve a respectiva contribuição, ou seja. entre •• dai
implementação da -'RMNR" c sclembro/2011 como foi tratado pela Patrocinadora c . 'V •
bem como. o quea SITIA e a BDO sobre esse assunto orientou?

Segundo informação prestada pela PLTROBRÁS S/A cm seu informativo e- -w <
a e*ta as contribuições não recolhidas ao ITJNDO compreendidas no período que comei,., cr* •:
de setembro de 2007 até agoslo de 2011 seria paga futuramente, caso fossem necessárias.

Ora. a falta desse aporte sobre o Complemento da RMNR não deveria .r r.
cobrada pela LUNDAÇÃO PLTROBRÁS DL SLGURIDADL SOCIAL e ainda não de r. .:
essa falta ler sido computada nos Relatórios Anuais de 2007 alé 2013?

Registre-se que muito menos a BIX) RCS AUDITORLS INDLPLNDLN-LS -.S
relatou em qualquer de seus relatórios apresentados desde 2007 qualquer linha a n:spei'o d i.
ponto importantíssimo que é a falta de aporte sobre a parcela paga sob o nome de "compli-m. o
de RMNR"!

A título de informação os requerentes noticiam a Vossa Senhoria que esu; ali ,
denunciado à Comissão de Valores Mobiliários - CVM por meio do qual pediram mn .n
nos preceitos constantes na Lei n° 9.784. de 29 de janeiro de 1999 que regui a o . ,e ;
administrativo e nos termos da Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976 e outros disj <v
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legais aplicáveis, bem como. a aplicação por analogia do enldíTÉfílícílJflPcSJi^ii^^qíii tii •«
que atuação da CVM deslina-sc também a dar segurança ao mercado financeiro piTgnflia s-.. •-.
a possibilidade de o Relatório de Atividades de 2012 e agora de 2013 também tcivm •• •».
apresentados de forma inconsistente cm razão de não ter sido publicado nele a divida contri: .i
pela PLTROBRÁS S/A decorrente ao não aporte ao fundo sobre o complemento da KMH<
durante o período de setembro de 2007 a agoslo de 2011..

Portanto. a presente notificação lem por objetivo requero;-
Vossa Lxcclência as necessárias explicações, inclusive dispondo de documentos cmso assii • »:•
icnha, no sentido de informar aos notificando:

Quais os motivos e fundamentos do por que até hoje a LCM-U '
PLTROBRÁS não cobrou o pagamento das contribuições devidas pelas patrocinador:, -.
sciembro de 2007 até agosto de 2011?

Quais foram os procedimentos adotados petos Conselheiros fiscais desde i. an V
2007 até a presente data para que essa "dívida" fosse exigida e paga r-':!';
PATROCINADORAS, notadamcnie a PLTROBRÁS S/A?

Quais foram as observações realizadas pela STLA Serviços Técnicos de Lsiaüst.. r
Atuaria l.tda a respeito desta "divida"?

Por que essa dívida não está contabilizada cm nenhum dos Relatórios de .'00 • e
2013. assinado pelos Auditores Independentes da empresa de consultoria BDO • s
AUD1TORLS INDLPLNDLNTLS SS?

Por que essa dívida não está contabilizada no Relatório de 2013 assinao.» r. »s
Auditores Independentes da empresa de consultoria CONSULTOR YS CONSlH O*- \
LIDA?

Quais foram os procedimentos adoiados pela Gerencia Lxccutiva Adminisvali i
l-inanceira da Lundação Petrobrás sobre os impactos atuariais decorrentes da aprovação "!an i
Classificação e Avaliação de Cargos PCAC c Remuneração Mínima por Nível e R»-i;
RMNR sobre o Plano de Benefícios BD?

Quais foram os procedimentos adotados pela Gerencia de Contabilidade da L:nd: o
Pcirobrás a respeito desses fatos?

Quais foram os procedimentos adotados pela Gerencia Lxccutiva Admin >lran ;,
Aluarial c de Desenvolvimentos de Planos da Lundação Petrobrása respeito desses lalos

Quais foram os procedimentos adotados pela Gerente de Atuaria e pela An. ist u
Seguridade da lundação Pcirobrás a respeito desses fatos?
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Caso seja negativa a resposta conferida pela Gerencia LxccuiTvd Aihrríiii.siiitli
financeira: Gerencia Contabilidade: Gerencia Lxccutiva Administrativa Aluaria! e •'•

Desenvolvimentos de Planos e a Cjcrente Atuaria e a Analista de Seguridade Plano L.ind:: o
Petrobrás requererem os Notificando que por escrito as necessárias e as impre.svid'
informações a respeito do falo noticiado.

No caso de Vossa Senhoria não ler ciência dos fatos narrados acima requerem. >s
notificando audiência para que o assunto possa ser debalido c enfrentado por Vossa Senhor..- i-
mais breve possível c. que de plano tome TODAS as providencias necessárias e cahívt :s ;.: •;;
corrigir essa situação começando por notificar a STLA c a BDO RCS AUDI í Oi' s
INDLPLNDLNTLS SS para que prestem cm um prazo de 10 dias todas as informa- . s
necessárias c imprescindíveis a Vossa Senhoria, informações essas que deverão ser Io» -i <•>• <i
apresentadas aos notificando.

Terceiro Tema -Responsabilidade prevista no inciso IX do artigo 48 '«»
Regulamento de Benefícios da LUNDAÇÃO PICT ROS

O terceiro ponto para o qual os Requerentes clamam a atenção de Vossa Sen! : ,
refere-se ao disposto no inciso IX do artigo 48 do Regulamento de Benefícios da LI.NI»V.
PLTROS. que expressa a responsabilidade exclusiva da PLTROI.LO S/A pelo evenlua dé i
decorrente das alterações implementadas a seu pedido no ano de 1984. aiteraçò-. v
aprovadas pela Conselho de Administração da PLTROI.LO BRAS1LLIRO S/A PL l'Ri »BI« ' -
pela PLTROS e, ainda, pela então Secretaria de Previdência Complementar SPC. i
PRLVIC.

Assim, é inconlcsle que a todo c qualquer momento, no presente ou r.o fum • o
haja um problema técnico c o Plano Pclros BI) venha a ficar deficitário este. segundo o -lv • «
no inciso IX do artigo 48 do Regulamento do Plano Petros será de única e c\<*iu-
responsabilidade da PLTROI.LO BRASILLJRO S/A PLTROBRÁS isto por^ic v.-hv.
assumido pela PLTROLLO S/A quando da aprovação das alterações realizadas pela a-i -.a • <
de 1984.

Ocorre Ilustre Senhor Conselheiro que desde 2004 os Relatórios de -V •• i.|
(balanços) apresentados pela PLTROLLO S/A. relatórios exigidos pela Lei que itj-uL rs
Sociedades Anônimas, além de não fazer menção a respeito de sua obrigação no lot .e.\ ;•
particular previsto no inciso IX do artigo 48 do Regulamento do Plano Petros. aduv. qt; ^
ventura ocorrer défieil este seria dividido entre patrocinadora c participantes, ass. di- .
beneficiários.

A titulo de exemplo veja Vossa Senhoria o que consta no Relatório de Atividade- k
2012 cm seu item 20.1.

*'Na apuração de eventual déficit no plano de benelicios definido ••.-
deverá ser equacionado por participantes e patrocinadores. (\.n!'( i
Lmcnda Constitucional n. 20/1998 e Lei (Complementar n. Ií,,i.;?,.s
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observada a proporção quanto às contribuições normais ver da-
exercício cm que for apurado o aquele resultado/'

A incorreção está no grave fato de que a PLTROLLO BRASII.LIO S/A omjj o
seu compromisso previsto no inciso IX do artigo 48 do Regulamento do Plano Peitos qui. »i
assumido em 23-8-84 quando por meio de seu próprio Conselho de Administração, ai' ru. -.
artigos 31.41 e 42 do Regulamento, alterações essas que foram aprovadas pelo Seer, .ri. :>.
Previdência Complementar do Ministério da Previdência e Assistência Social, através div. of; .*
n° 244/SPC-Gab, de 25-9-84 c n° 250/SPC-Gab, de 5-10-84. Destaca-se que foi a prôr.-,}i
PLTROBRÁS S/A que por meio de seu Conselho de Administração, alterou os artigos 51. i e
•12 e se responsabilizou, no caso de serem insuficientes os recursos do Plano Pclros do Sist ;i
Pcirobrás pelos encargos adicionais, na proporção de suas contribuições, para cobei ir;; .V
quaisquer ônus decorrentes dessas alterações introduzidas em 23-8-84 pelo Conselho •
Administração da Petrobrás, nos artigos 31,41 c 42 do Regulamento do Plano Pclros.

Portanto, o constante no Relatório de Atividades de 2012 suprimiu iiiforr^-ft
relevante importância, notadamcnie para o mercado financeiro, pois a publicidade ie
responsabilidade pelos eventuais déficils decorrente das alterações que o seu próprio ('.-ms
de Administração da Petrobrás realizou em 23 de agosto de 1981 nos artigos "51 41 • V" -
foram informados.

Apenas para fins didáticos, os Requerentes transcrevem, abaixo, as ai ra
inseridas no inciso ix do artigo 48 do Regulamento do Plano de Benefícios BI):

CAPÍTULO XVIII PATRIMÔNIO

Ari. 48 - Os fundos patrimoniaisgarantidoresdo Plaiif. IV!»
do Sistema Petrobrás serão constituídos pelas .••..'".ui1 ••>
fontes de receita:

IX - As patrocinadoras, no caso de serem insuficiente ••*
recursos do Plano Petros do Sistema Pc-nl ^

assumirão a responsabilidade de encargos adicio»..is
proporção de suas contribuições, para cobcn irj «
quaisquer ônus decorrentes das alterações inlnnhr/v ts
em 23-8-84 pelo Conselho de Administração da Poirol s,
nos artigos 31, 41 e 42 deste Regulamento e ap»-.»vs. •>
pelo Secretário da Previdência Cnmplrrnenrar o
Ministério da Previdência c Assistência Social, afr>-. -
dos ofícios n" 244/SPC-Cab, de 25-9-84 c h" 250/SPC-< >
de 5-10-84.

Senhor Conselheiro o fato acima se repeliu novamente no Relatório de A'ivid -*s
(balanço pairimonial) do ano de 2013 publicado cm abril deste ano.
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A titulo de informação os requerenies noticiam a Vossa-Séimo*la-qui- ci;fi-' u>
denunciado à Comissão de Valores Mobiliários - CVM por meio do qual pediram co.i h
nos preceitos constantes na Lei n° 9.784. de 29 de janeiro de 1999 que regula u 1 .-i
administrativo e nos termos da Lei n° 6.385. de 7 de dezembro de 1976 e outros di*, • •.:•
legais aplicáveis, bem como. a aplicação por analogia do cntendimenlo doutrinário qnr -L
tpje atuação da CVM dcslina-sc também a dar segurança ao mercado financeiro pugnara-i *:
a possibilidade de o Relatório de Atividades de 2012 e agora de 2013 lambem ter 11
apresentados com erro devido ao fato de não ler sido registrada a ausência da respons. -ilu •
pelo eventual déficit previsto no inciso ix do Regulamento da Petros assumida por ela e<i. I
tudo conforme os relatos acima.

Assim, diante do acima exposto, os requerenies indagam a Vossa L\ich:i.
quais os motivos e fundamentos sobre o por que até hoje a LUNDAÇÃO PLTROBR \S
cobrou a correção dos relatórios financeiros apresentados pela PLTROBRÁS S/A nos .Mi;
anos para que passe a constar neles a previsão constante no inciso IX do anig;- !>•:
Regulamentoda Pclros?

Quais foram os procedimentos adotados por Vossa Lxcelêneia e pelos ar ••'.
Conselheiros Liseais a respeito deste falo?

Quais foram as observações realizadas pela STLA Serviços Iecnicos de LsLmIísi.-
Muária I ida a respeito deste falo0

Por que esta obrigação prevista no inciso ix do artigo 48 do Regulamento d1IV
não está prevista em nenhum dos Relatórios de 2007 até 2013 assinado pelos A.dii •
Independentes da empresa de consultoria BDO RCS AUDITORLS INDLPLNDLNTLS Sv>

Por que esta obrigação prevista r.o inciso ix do artigo 48 do Regulamrnlo da Pi'
não eslá prevista no Relatório de 2013 assinado pelos Auditores lndcpcnde'"r>
empresa CONSUI.TORYS CONSULTORIA I.TDA?

Quais foram os procedimentos adotados pela Gerencia Lxccutiva AdminiM.U
Linanccira da Lundação Petrobrás sobre os impados decorrentes da aprovação Pm-
Classificação e Avaliação de Cargos PCAC c Remineração Mínima por Nivel c i< :
RMNR'1

Quais foram os procedimentos adotados pela Gerencia Contabilidade da L..u;
Petrobrás a respeito desses falos?

Quais foram os procedimentos adotados pela Gerencia Lxcculiva Admii '.r>
Atuarial c de Desenvolvimentos de Planos da Lundação Petrobrás a respeito desses latos"

Quais foram os procedimentos adotados pela Gerente Aluaria e da An.i.ss:.'
Seguridade Plano Lundação Pcirobrás a respeito desses falos?
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Caso seja negativa a resposta conferida pela Gerencia Lxccufiva Admini.-;:.ati •• v
Linaneeira: Gerencia Contabilidade; Gerencia Lxccutiva Administrativa Atuarial c ^
Desenvolvimentos de Planos c a Gerente Aluaria e a Analista de Seguridade Plano l-ncl.
Pcirobrás requererem os Notificando que Vossa Lxcelência requeira por escrito na quaini id
Conselheiro Liseal as necessárias c as imprescindíveis informações a respeito do faln nor* !;•.•

No caso de Vossa Senhoria não ter ciência dos fatos narrados acima requ iri »>
noli ficando audiência para que o assunto possa ser debatido c enfrentado por Vossa Senhos • <>
mais breve possível c. que de plano tome TODAS as providências necessárias e cabiv is ,r ;.i
corrigir essa situação começando por notificar a STLA e a BDO RCS AUD' O S
INDLPLNDLNTLS SS para que prestem cm um prazo de 10 dias todas as informa--, s
necessárias e imprescindíveis a Vossa Senhoria, informações essas que deverão ser liv.o «u-ós
apresentadas aos notificando.

Quarto Tema - Parecer Anual do Conselho Fiscal da Lundação Petrobrás .ti.
Seguridade Social Petros - Contribuição Administrativa - Parecer do Cons . r
Deliberativo

Os requerentes atentos aos acontecimentos ocorridos no dia 12 de muçc v
2014 relatados na Ala 456 do Conselho Liseal. lavrado no Livro n. 01. as folha 'i:

seguintes ficaram perplexos com a decisão tomada pelo Conselho Deliberativo e. • r
moiivo relatam o abaixo e depois requerem a Vossa Lxcelência os csclafecimen.os •;•:
seguem.

Primeiro destaca-se que foi a empresa CONSUI.TORYS CÔNSUL O • \
1.1 DA quem elaborou o Relatório sobre as Demonstrações Contábeis do exercício iii ?A

O primeiro ponto referc-sc ao ilem Passivo Contigcncial (demandas Judiei '»
que. segundo consta na Ata da Assembléia que Vossa Senhoria leria indu»;;- o s
Presentes, notadamcnie à CONSUI.TORYS CONSULTORIA LIDA a ivspeiio -Ir .
processo administrativo em curso perante à Receita Lcdcrul referentes à P1S/GONL' >
Segundo consta na referida ala, a CONSULTORYS CONSULTORIA LIDA ..-.a
respondido que após receberem as informações da Gerencia Jurídica entenderam oue - -us
cabia ênfase ao referido assunto.

Assim, os requerentes por não concordarem com a decisão proferida r-.qu
Vossa Senhoria esclarecimentos quanto ao valor da autuação administrativa da ••vt
federal e. se possível, requerem que a resposta seja conferida com a docuiv .n».
pertinente.

Requerem, ainda, que seja esclarecido por Vossa Senhoria a que se rrle- •>
autuação (fiscalização) da Receita Lederal? Sc possível requerem que a resposLi . a
conferida com a documentação pcrlinenlc.
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A autuação é individualizada e corresponde a cada plano ou se ela foi apen a
Petros? Se possível requerem que a resposta seja conferida com a docum-rni.. o
pertinente.

Como está programado o pagamento dessas contribuições sociais em c- :•• v
derrota c quais são as chances de exilo informadas pela Gerência Jurídica? Sc ;osi
requerem que a resposta seja conferida com a documentação pertinente.

Qual foi a posição da Gerencia Lxccutiva Administrativa e Linaneeira. da i :-..;•••• i
de Contabilidade, da Gerencia Lxccutiva Administrativa Atuarial e de Desenvolvimento, l

Planos, da Cíerente de Atuaria c da Analista de Seguridade da Lundação Petrobrás a -.rsn- <
desta autuação da Receita Ledcral referente ao PIS/CONL1NS? Se possível requerem o .
resposla seja conferida com a documentação pertinente.

No tocante a discordância de Vossa Senhoria a respeito da contabiliza..ão vi>
despesas administrativas dos planos de benefício adotada pela Petros e da aprovação • •«
Conselho Deliberativo sobre as contas do custeio administrativo dos planos, indagan- .:.
requerenies:

Qual foi a metodologia e fundamento, inclusive legal, uülizad.-; -;
CONSUI.TORYS CONSULTORIA LTDA sobre o custeio administrativo? Se :\s- •

requerem que a resposta seja conferida com a documentação pertinente.

A orientação da CONSUI.TORYS CONSULTORIA LTDA si.hu- :•• e.-
administrativo foi para aprovar ou desaprovar? Se possível requerem qm. a iespo• •;.
::onferida com a documentação pertinente.

Qual foi a posição da Gerencia Lxeeuliva Administrativa e Linaneeira. da Cr:v ..•
Contabilidade: da Gerencia Lxccutiva Administrativa Atuarial e de Desenvolvimentos de Pia v

da Gerente Atuaria e da a Analista de Seguridade Plano Lundação Petrobrás a respeito -:1o c v r.
administrativo? Sc possível requerem que a resposta seja conferida com a dociinvnt.i-. o
pertinente.

Qual foi a metodologia c fundamento utilizados pelos Conselhos L.:r .
Deliberativo para aprovar o custeio administrativo dos planos? Se possível requere '* q ;
resposta seja conferida com a documentação pertinente.

Se os consultores da CONSULTOR YS CONSULTORIA LIDA agiram ov !o .;,
contrária à Lei c/ou tinham meios e formas de se insurgirem contra a aprovai» . > »•
Conselho Deliberativo? Se possível requerem que a resposla seja conferida oi
documentação pertinente.

A aprovação pelo Conselho Deliberativo afrontou dispositivo di U-i .-i.
normativo? Sc possível requerem que a resposla seja conferida com a docum- nh- .>
pertinente.
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Lssa aprovação foi ao desencontro de alguma orientação da PRLVIC? Se nos.
qual? Se possível requerem que a resposta seja conferida com adocumentação pcriiivni

Quais foram as observações realizadas pela empresa responsável pelos .-er\
Técnicos de Lslalíslica c Aluaria a respeito deste fato? Sc possível requerem que a ms;-
seja conferida com a documentação pertinente.

Por que este assunto não está previsto no Relatório de 2013 assinado pelos a r!:i
independentes da empresa de consultoria BDO RCS AUDITORLS INDLPLNDLN IV >S
possível requerem que a resposta seja conferida com adocumentação pertinente.

Caso seja ncealiva a resposla conferida pela Gerencia Lxccutiva Adminisinii.
".•inanceira: Gerencia Contabilidade; Cierencia Lxccutiva Administrativa Atuaria- -•
Desenvolvimentos de Planos e a Gerente Aluaria e a Analista de Seguridade Plano I -u!
Pcirobrás requererem os Notificando que Vossa Lxcclência requeira por escrito na qual;o:-vu
Conselheiro Liseal as necessárias c as imprescindíveis informações a respeito do
noticiado. Se possível requerem que a resposta seja conferida com a documenta
pertinente.

Assim, diante do todo acima exposto, serve a presente para notificai ;. io
membros áo Conselho Liseal da Lundação Petrobrás de Seguridade Social_ «'Li -c^s
meio de seu Presidente o qual se obriga ao receber a presente NOTILICAÇ-M; a r-u; >c
de seu inteiro teor a todos e a proceder o atendimento da mesma no prazo «Mãxirv. d»
•lias a cornar i\o recebimento da presente.

Rio d'- Janeiro. RJ. 20 de agosto de 2014. r

OGLRIO JOSL PLRLIRA DLRBLY,
OAB 89.266- R.
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N° Protocolo: 962375

4°REGISTRO
TÍTULOS E DOCUMENTOS

*CONTRAFÉ

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2014.

llrao(a) .Sr(a) epaminondas de souza mendes
Endereço: AV. NILO PEÇANHA, 50 GR 2409 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / 20020-100 / KJ

Notifico a V. Sa., a requerimento de FRANCISCO JOSÉ EVERTON *****
LIMA, que em 29/08/2014, foi registrado neste cartório, sob o n°*
de ordem 962375 do Protocolo Geral, o documento (carta), que lhe*
é entregue e de cujo teor fica V. Sa. notificado para os_devidos *
efeitos de direito (Art. 160, da Lei N6 6.015, de 31y

Recebi oOriginal em &0 lOtfl itf hora: |[3:<X) Assinatura
Nome Legível: fj^XnLxVQtldúA/ i//f, ÂútUs! , ^MXtPA'
Identidade: 00 •3/1°i. ^0<U -J?r Órgão Emissor: TPV\
[VWÍecebeu a contrafe em Cartório .

tá, C9J0/1/ ^j£sVj

Data Emissão: ã0O^h^

Ia Diligência em: [ ] Sábado
Resultado: A-B-C-D- E-F-(G/ H-l-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X
Descrição física o)^ pessoa queprptpua informacjio:.^ /

$: L/ÕM €?C"AGò\^;
[ ) Barba [ ] Bigodí

iiescnçao tísica qa pessoa que prestou a inlormaçao:

Alturas \<tí//bfa/ Pesos \£&ò Idade^Y^
Cor da pele: 7h,
Obs.^

Cabelos: Qrt.V

2a Diligêi
Resultado')
Descrição
Alturas :_
Cor da pele:
Obs.:

é^^^^^A ^fpè?^^
i-F-G-H-i- J-K-^-M-N-O-P-Q-R

•}&«T/K \)&*±o
f_
-E-

pessoa que prestou a informação:
Pesos : Idade: Cabelos:

[ 1 Sábado
- S - T - U - V - X

Olhos:

[ ] Barba [ ] Bigode [ ] Óculos

3a Diligência em: / / hora: [ ] Sábado
Resultado: A-B-C-D-E-F-G-H-l-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X
Descrição física da pessoa que prestou a informação:
Alturas : Pesos : Idade: Cabelos: Olhos:
Cor da pele:
Obs.:

[ ] Barba [ ] Bigode [ ] Óculos

Legenda:
A) Positiva COMciente B) Falecido C) Nâo estabelecida nolocal D)Mudou-se E)Número n;1o localizado F) Notificado cnconira-sc hospitalizado
G) NSo trabalha no local H) Desconhecidono local 1)Nunca residiu J) Recebeuc nüo assinou K) Endereço ciicontra-sc cm localde aliapericulosidade
L)Notificado estáviajando M) Ncgou-sc a receber o documento N) Endereço encontra-se cm local de difícil acesso c semtransporte O) Nilo encontrado
P)Requerente desistiudamesma Q) Endereço nâolocalizado R) Endereço insuficiente S) Representante legal não foi localizado no endereço indicado
T) Notificado/Representante legal terse recusado a receber a notificação U)Tomouciência c nítorecebeu V) Nüoresideno local X) Ncgou-sc natender

Declaro que as informaçõesconstantes da contrafe são verdadeiras.

I.

Av. Rio Branco. 109 - gr 1702 - RJ
CEP: 20.040-001 - Centro • RJ

(0xx21)2221-0770 - jvc@4rtd-rio,Círfrtbr

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53388103.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social  

TC 018.600/2015-8 

Tipo: Monitoramento 

Unidade jurisdicionada: Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar 
(Previc) 

Advogado: Rogério José Pereira Derbly (OAB 
89.266) 

Interessado em sustentação oral: não há 

Proposta: preliminar 
INTRODUÇÃO 

 Cuidam os autos de monitoramento das determinações exaradas no Acórdão 925/2015-
TCU-Plenário originado por meio do TC 013.043/2014-5, que tratou sobre denúncia de possíveis 

irregularidades na gestão dos recursos públicos que constituem o patrimônio do Fundo Petros do 
Sistema Petrobrás (Plano Petros PPSP), ressaltando agressões aos contratos e aos direitos 
previdenciários de seus participantes.  

HISTÓRICO 

2. O Acórdão 925/2015-TCU-Plenário determinou à Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc) que, ao final das análises que estava realizando nos processos 
relativos ao fundo Petros do Sistema Petrobrás (Plano Petros PPSP) e o Petro-2, informasse ao TCU 
a conclusão sobre: 

 a) possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à utilização de recursos 
financeiros do Fundo Petros PPSP e do Petros-2 para custear déficits de custeio administrativo de 
outros Planos, configurando-se uso irregular de recursos de caráter público;  

 b) possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à decisão de “separação de 
massas” de participantes do Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e distintos 

planos, o Plano Petros do Sistema Petrobrás – Repactuados e o Plano Petros do sistema Petrobrás – 
Não Repactuados;  

 c) possíveis prejuízos causados à Petrobrás.  

EXAME TÉCNICO 

3. A Previc encaminhou por meio do Ofício 1681/2015/Gabin/Disup/Previc, de 25/6/2015, 

as informações constantes da peça 7.  

4. Com relação ao primeiro item, a Previc informou que solicitou à Petros a revisão dos 
critérios do custeio administrativo e a participação dos planos de benefícios nas despesas 

administrativas. A Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) apresentou uma minuta 
de Termo de Ajustamento de Conduta com o compromisso de avaliar os planos de benefícios e 

propor alternativas. Esse documento ainda não tinha sido apreciado até o momento da resposta da 
Previc (peça 7, p. 1). 

5. O processo de cisão do Plano Petros do Sistema Petrobrás-PPSP, cujo pedido foi 

fundamentado na necessidade de segregação do grupo de participantes e assistidos que optaram pela 
repactuação de regras do plano daqueles que não fizeram a opção, estava em fase de análise na 

Diretoria de Análise Técnica (Ditec), sem conclusão sobre o pleito até o recebimento da resposta da 
autarquia (peça 7, p. 1-2). 

6. Por fim, a Previc informou, em relação ao último item, que “não é possível, por parte 

desta autarquia, manifestar-se sobre a ocorrência de prejuízo à Petrobrás” (peça 7, p. 2).  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54295055.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social  

7. Considerando que a resposta da Previc apenas se manifestou conclusivamente em 
relação ao último item e que a data do ofício encaminhado pela autarquia é de 25/6/2015, sugere-se 

realizar diligência à Previc para que informe se os trabalhos foram encerrados e, em caso negativo, 
qual a fase em que se encontram e qual a previsão para encerramento. 

8. O denunciante apresentou, no âmbito do TC 013.043/2014-5, a Notificação 

Extrajudicial 962375 bem como a resposta do conselho fiscal da Petros datado de 6/11/2014, que 
não puderam ser analisados, pois quando os documentos foram anexados àqueles autos o Acórdão 

925/2015-Plenário já havia sido apreciado. Dessa forma, o despacho do Ministro Relator solicitou 
que tais documentos fossem avaliados no presente monitoramento.  

9. O documento da Petros responde aos seguintes questionamentos do denunciante (peça 

8, p. 7-8): 

(i) quando da aprovação em agosto de 2007 do Plano de Capacitação e Avaliação de Cargos - 
PCAC e Remuneração Mínima por Nível e Região - RMNR, se a empresa responsável técnica 
atuarial do Plano de Benefícios administrado pela Petros, analisou os impactos atuariais que 
esse novo plano ocasionou nas Reservas Matemáticas, ou seja, se houve estudos com o objetivo 
de apurar os impactos atuariais nas Reservas Matemáticas do Plano de Benefícios BD 
decorrentes da alteração do Plano de Cargos e Salários;  
(ii) sobre o PCAC e RMNR, o que se questiona é a ausência de contribuição para o Plano Petros 
PPSP sobre a parcela salarial denominada “complemento da RMNR” devida de agosto de 2007 
até agosto de 2011 ou a não consideração dessa parcela do salário como salário de participação 
para o Plano de Benefícios BD; 
(iii) a exclusão nos Relatórios Financeiros da Petrobras da previsão contida no inciso IX do 
artigo 48 do Regulamento que dispõe ser de exclusiva responsabilidade da Patrocinadora o 
pagamento eventual do déficit decorrente da alteração por ela aprovada em 1984; 
(iv) refere-se ao custo administrativo e a autuação recebida pela Petros da Receita Federal sobre 
o PIS/COFINS. 

10. Em relação ao primeiro item, a Petros esclareceu que a (peça 8, p. 8): 

Gerência Atuarial e de Desenvolvimento de P lanos calculou os valores dos impactos atuarias 
relativos aos Níveis concedidos aos empregados da Petrobrás por ocasião do fechamento dos 
Acordos Coletivos de 2005, 2006 e 2007, ao PCAC e ao reajuste da RMNR sobre os 
compromissos do Plano Petros do Sistema Petrobras (Reservas Matemáticas), considerando os 
percentuais informados pelas áreas jurídicas da Petros e da Petrobrás, bem como a Cartilha 
sobre o assunto encaminhada, na época, pela Petrobrás. 

11. O entendimento da Petros, em relação ao segundo item, é que “as contribuições 
realizadas no período entre setembro/2007 e agosto/2011, por participantes com Salários de 
Participação inferiores ao teto contributivo estabelecido no Regulamento do Plano e que receberam 

o Complemento RMNR, devem ser retificadas, cobrando-se as diferenças” (peça 8, p. 8). 

12. Quanto ao terceiro item, a Petros informou que assinou em 31/5/2006 o Acordo de 

Obrigações Recíprocas com as patrocinadoras do Plano Petros do Sistema Petrobrás (PPSP) e 
entidades representativas de seus participantes “com o objetivo de estabelecer as cláusulas e 
condições para os pagamentos originados na transação judicialmente homologada, assim como 

regular as demais obrigações das partes envolvidas para buscar um ajuste estrutural para o PPSP ”. 
Em 23/10/2008, foram assinados os Termos de Compromissos Financeiros e o Termo de 

Compromisso Financeiro FAT/FC, “com o propósito de assegurar ao Plano o aporte que deveria ter 
sido realizado em 1984, por ocasião da introdução dos referidos fatores de correção dos benefícios 
no Regulamento do Plano, sob responsabilidade exclusiva dos Patrocinadores”. Os valores devidos 

foram apurados pela Gerência Atuarial e de Desenvolvimento de Planos junto com a Consultoria 
Atuarial responsável pelo PPSP (peça 8, p. 9).  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54295055.



 

SisDoc: TCE 3 versão 2.docx - 2014 - Secex Previdência (Compartilhado) 3 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social  

13. Por fim, com referência ao último item, a Petros informou que em razão de decisão 
judicial transitada em julgado, em 20/8/2008, afastou a exigência de PIS e Cofins, exceto em 

receitas decorrentes da venda de mercadorias e serviços. Em 2012, por meio de auto de infração, foi 
exigido da Petros o recolhimento desses tributos de setembro de 2007 a dezembro de 2009 sobre os 
valores que não estariam amparados pela decisão judicial de acordo com o entendimento da 

fiscalização. O auto de infração estava sendo discutido administrativamente à época da resposta e 
em 11/9/2014 a Petros interpôs recurso de embargos ao Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais. O recurso estava pendente de julgamento, não havia decisão administrativa definitiva sobre 
o PIS e a Cofins calculados sobre os valores registrados nas rubricas contábeis “Custeio do 
Programa Administrativo” e “Rendimentos” não equiparados às aplicações financeiras. O auto de 

infração estava provisionado contabilmente no montante de R$ 22 milhões, conforme informação 
da Petros (peça 8, p. 9-10). 

14. Como no processo original (TC 013.043/2014-5) a Previc não se manifestou em relação 
aos novos elementos apresentados pelos denunciantes, sugere-se, também, realizar diligência à 
Previc para que emita sua opinião sobre as novas questões apresentadas. 

CONCLUSÃO 

15. A resposta encaminhada pela autarquia é insuficiente para considerar o monitoramento 

encerrado, razão pela qual sugere-se realizar diligência à Previc para que informe se os trabalhos 
foram concluídos e, em caso negativo, qual a fase em que se encontram e qual a previsão para 
encerramento. 

16. Sugere-se, também, que a Previc se manifeste em relação ao novo documento anexado 
aos autos no âmbito do TC 013.043/2014-5 que não pode ser apreciado naquele processo e, 
portanto, deverá ser objeto de análise no presente processo.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

17. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

 a) realizar diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, à Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), para que, no prazo de 15 dias: 

 a.1) informe se as análises nos processos afetos ao Fundo Petros do Sistema Petrobrás 

(Plano PPSP) e do Petros-2 estão concluídas e, em caso negativo, qual a fase em que se encontram e 
qual a previsão para encerramento, no que se referem a manifestação sobre possíveis 

irregularidades, conforme determinações do Acórdão 925/2015-TCU-Plenário: 

 a.1.1) nos procedimentos relativos à utilização de recursos financeiros do Fundo Petros 
PPSP e do Petros-2 para custear déficits de custeio administrativo de outros Planos, configurando-

se uso irregular de recursos de caráter público; 

 a.1.2) nos procedimentos relativos à decisão de “separação de massas” de participantes 

do Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e distintos planos, o Plano Petros do 
Sistema Petrobrás – Repactuados e o Plano Petros do sistema Petrobrás – Não Repactuados; 

 a.2) se manifeste a respeito da notificação 4Q RTD-RJ 962375 e da resposta do 

Presidente do Conselho Fiscal da Petros, especialmente quanto aos itens i a iv da peça 8, p.7-8, 
reproduzidos no item 9 da presente instrução; 

 b) encaminhar cópia desta instrução bem como da peça 8, p. 1-2, 4, 7-10, 61-78 que 
deverão subsidiar as manifestações a serem requeridas.  

 

 

Secex Previdência, em 25 de novembro de 2015. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54295055.
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(assinado eletronicamente) 

Cláudia Mara Vidal Bebiano 

AUFC – Mat. 9502-8 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54295055.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Segecex/Cosocial/SecexPrevidência 
1ª Diretoria - SecexPrev 

 

 

 

TC 018.600/2015-8 

Apenso:  

Tipo de processo: MONITORAMENTO 

Unidade Jurisdicionada: Ministério do Trabalho 

e Previdência Social (VINCULADOR) 

 

 

 

PRONUNCIAMENTO DA SUBUNIDADE 

 

 

Manifesto-me de acordo com a proposta formulada por CLÁUDIA MARA VIDAL 

BEBIANO, AUFC (doc 54.295.055-9). 

 

 

Prev/D1, em 25 de novembro de 2015.  

 

(Assinado Eletronicamente) 

JORGE MENDES DE OLIVEIRA CASTRO 

NETO - Matrícula 8085-3 

Diretor 

 
 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54336440.



 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Segecex/Cosocial 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social 

 

 

TC 018.600/2015-8 

Apenso:  

Tipo de processo: MONITORAMENTO 

 

 

 

PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE  

 

 

Manifesto-me de acordo com a proposta formulada pelo AUFC CLÁUDIA MARA 
VIDAL BEBIANO, a qual contou com a anuência do titular da Prev/D1 (doc 54.336.440-9). 

 
 

 

SecexPrevi, em 7 de dezembro de 2015. 

 

(Assinado eletronicamente) 

FÁBIO HENRIQUE GRANJA E BARROS - 

Matrícula 3844-0 

Secretário 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54426196.



 

 
 

Tribunal de Contas da União 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social 
 

 

Ofício 1203/2015-TCU/SecexPrevidência, de 11/12/2015 Processo TC 018.600/2015-8 

Natureza: Diligência    
 
 

Endereço: SAFS Qd 4 Lote 1 – Anexo III – sala 230. - SAFS - 70042-900 - Brasília / DF 
Tel.: (61) 3316-7363 - email: secexprevi@tcu.gov.br 

Atendimento ao público externo: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54460272.  

 

 
A Sua Senhoria o Senhor 
Carlos Alberto de Paula 

Diretor-Superintendente 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar/PREVIC/MTPS 

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N, 9º andar 
70.040-020 - Brasília - DF 

 

Senhor Diretor-Superintendente,  

 Conforme delegação de competência conferida pelo Relator para realização de diligência, e 

com vistas ao saneamento do processo TC 018.600/2015-8, que trata de Monitoramento das 
determinações contidas no Acórdão 925/2015-TCU-Plenário, TC 013.043/2014-5, solicito a Vossa 
Senhoria que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da presente comunicação, com 

fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU: 

 a.1) informe se as análises nos processos afetos ao Fundo Petros do Sistema Petrobrás 

(Plano PPSP) e do Petros-2 estão concluídas e, em caso negativo, qual a fase em que se encontram e 
qual a previsão para encerramento, no que se referem a manifestação sobre possíveis irregularidades, 
conforme determinações do Acórdão 925/2015-TCU-Plenário; 

 a.1.1) nos procedimentos relativos à utilização de recursos financeiros do Fundo Petros 
PPSP e do Petros-2 para custear déficits de custeio administrativo de outros Planos, configurando-se 

uso irregular de recursos de caráter público; 

 a.1.2) nos procedimentos relativos à decisão de “separação de massas” de participantes do 
Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e distintos planos, o Plano Petros do Sistema 

Petrobrás – Repactuados e o Plano Petros do sistema Petrobrás – Não Repactuados; 

 a.2) se manifeste a respeito da notificação 4Q RTD-RJ 962375 e da resposta do Presidente 

do Conselho Fiscal da Petros, especialmente quanto aos itens i a iv da peça 8, p.7-8, reproduzidos no 
item 9 da presente instrução. 

 

2. Por dever de ofício, informo que o não cumprimento de diligência ou de decisão deste 
Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 

58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 
268, § 3º, do Regimento Interno do TCU. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54460272.



 

 

 
Tribunal de Contas da União 

 

Continuação do Ofício 1203/2015-TCU/SecexPrevidência  fl.  2 de 3 
 

Nossa Missão: Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.  

Nossa Visão: Ser referência na promoção de uma Administração Pública efet iva, ética, ágil e responsável. 

 

 

3. Encaminho em anexo, cópia da instrução da unidade técnica bem como da peça 8, p. 1-2, 

4, 7-10, 61-78 dos autos. 
 
4. Esclareço que as informações solicitadas são essenciais à análise e apreciação da matéria. 

 
5. Por fim, solicito atenção para as informações complementares contidas no Anexo I deste 

ofício, as quais integram a presente comunicação. 
 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Assinado eletronicamente 

FÁBIO HENRIQUE GRANJA E BARROS 

Secretário 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54460272.



 

 

 
Tribunal de Contas da União 

 

Continuação do Ofício 1203/2015-TCU/SecexPrevidência  fl.  3 de 3 
 

Nossa Missão: Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.  

Nossa Visão: Ser referência na promoção de uma Administração Pública efet iva, ética, ágil e responsável. 

 

ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1) O Tribunal encontra-se à disposição, por meio de suas Secretarias, para prestar esclarecimentos a 

respeito de eventuais dúvidas ou sobre procedimentos a serem adotados e conceder vista e cópia dos 
autos, caso solicitados. 

2) É possível requerer vista eletrônica dos autos, por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br > aba 

cidadão, serviços e consultas > e-TCU Processos > vista eletrônica de processos), exceto no caso de 
processos/documentos sigilosos. Para tanto, devem ser providenciados o credenciamento e a 

habilitação prévia do responsável e/ou do procurador, no endereço eletrônico menc ionado.  

3) Ao apresentar resposta ao TCU, é necessário observar que: 

a) o número do processo e deste ofício devem ser indicados com destaque; 

b) os documentos que venham a ser  encaminhados ao Tribunal deverão ser apresentados por 
cópia ou segunda via, exceto nos casos em que houver determinação legal para apresentação de 
originais, cabendo ao responsável e/ou interessado manter os originais sob sua guarda, nos 

termos do art. 4º, § 2º, da Instrução Normativa - TCU 68/2011;  

c)  os documentos encaminhados por telegrama, fac-símile ou meio eletrônico deverão ser 

remetidos no prazo de até cinco dias contados da data do seu  recebimento pelo Tribunal, sob 
pena de as peças não substituídas serem desconsideradas, conforme previsto no art. 9º, inciso 
III, da Resolução-TCU 170/2004; 

d) a informação classificada na origem com grau de restrição de acesso deverá vir acompanhada 
dos seguintes elementos, consoante a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), caso 

contrário a informação será tratada como pública pelo Tribunal, nos termos do art. 14, §§ 1º e 
3º, da Resolução-TCU 254/2013:  

i. grau de confidencialidade (público, reservado, secreto, ultrassecreto, pessoal ou 

sigiloso);  

ii. grupo de pessoas que pode acessar a informação;  

iii. assunto sobre o qual versa a informação;  

iv. justificativa e fundamento legal da classificação;  

v. data de término da restrição de acesso ou evento que defina o termo final alternativo;  

vi. responsável pela classificação. 

 

 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54460272.
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Brasília-DF, 5r, ,e.cleiz,embromde-20.15. 
TR RURAL DE CONTAS DA UNIA0 
Soniço da Protocolo e Produção 

Gráfica - SEPROT 

— SAFS — Quadra 4, Lote 1 

TCU/SecexPrevidência, de 

30 DEZ 2015 

RECEBEMOS-   

11/12/2015 (Processo TC 

PREV1C 
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Oficio nfi 3 G 3 5 DISUP/PREVIC 

Ao Senhor 
Fábio Henrique Granja e Barros 
Secretário da SecexPrevidência 
Tribunal de Contas da União - TCU 
Setor de Administração Federal Sul 
CEP: 70.042-900 Brasília/DF 

Assunto: Oficio n° 1203/2015- 
018.600/2015-8) 

Senhor Secretário, 

Cumprimentando cordialmente, refiro-me ao ofício n° 1.203/2015, de 11/12/2015, 

encaminhado por Vossa Senhoria, por meio do qual solicita informações sobre o andamento dos 

processos relacionados ao Plano PPSP e Petros 2 administrado pela Petros. 

Em resposta a solicitação encaminhamos em anexo cópia do Despacho n.° 

420/2015/CGTR/DITEC/PREVIC, de 16/12/2015, do Despacho n.° 

24/2015/CGMC/DIACE/PREVIC, de 28/12/2015 e da Nota n° 86/2015/CGFD/DIFIS/PREVIC, 

de 29 de dezembro de 2015. 

Colocamo-nos à disposição para prestar informações adicionais caso seja necessário. 

Respeitosamente, 

  

I I 
0 O 0 5 4 3 9 6 2 6 /4 

 

 

 

José Roberto Ferreira 
Diretor Superintendente 

 

  

  

Previdência Social, patrimônio do trabalhador brasileiro. 

Setor Bancirio Norte, Quadra 2, Bloco "N", 9 0  andar - CEP 70.040-020 - Brasília — DF 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54575335.
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Cadastrado um: 3 2J 	 .20/,5 
Pretecoo S1PPS: I O 	L„.97R  _ 

Assinatura 
P EVI C 
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

NOTA n". 86/2015/CGF1)/D1F1S/PREVIC, em 29 de dezembro de 2015. 

Entidade: PETROS 

Referência: Ofício 1203/2015 — TCU/SecexPrevidência, de 11/12/2015 

Assunto: Solicitação de informações TCU 

Trata-se o presente expediente do Oficio 1203/2015 — TCU/SecexPrevidência, de 

11/12/2015, no qual são solicitadas informações sobre o andamento dos processos relacionados 

com o plano PPSP e Petros 2. 

A Dr TEC se pronunciou através do Despacho n.° 420/201.5/CGTR/DITEC/PREVIC, de 

16/12/2015 e a MACE através do Despacho n.° 24/2015/CGMC/DIACE/PREVIC, de 28/12/2015, 

restando a DIF1S se pronunciar a respeito dos itens a.1.1 e a.2: 

(1.1.1) nos procedimentos relativos à utilização de recursos . financeiros do Fundo Perros PPSP 

e do Petros-2 para custear déficits e custeio administrativo de outros Planos, configurando-se 

uso irregular de recursos de caráter público; 

a.2) se manifeste a respeito da notificação 4Q .RTD-RJ 962375 e da resposta do Presidente do 
Conselho Fiscal da Petros, especialmente quanto aos itens i a iv da peça 8, p. 7-8, reproduzidos 

no item 9 da presente instrução. 

(i) quando da aprovação em agosto de 2007 do Plano de Capacilação e Avaliação de Cargos — 
PCAC e .Remuneração mínima por Nível e Região — RMNR, se a empresa responsável técnica 
atuarial do Plano de Benefícios administrado pela Petros, analisou os impactos atuariais que 
esse novo plano ocasionou nas Reservas Matemáticas, ou seja, se houve estudos com o objetivo 

de apurar os impactos atuariais nas Reservas Matemáticas do Plano de Benefícios 13D 

decorrentes da alteração do Plano de Cargos e Salários; 

(ir) sobre o PCAC e RMNR, o que se questiona é a ausência de contribuição para o Plano Petros 

PPSP sobre a parcela salarial denominada "complemento da RMNR" devida de agasto de 2007 
até agosto de 2011 ou a não consideração dessa parcela do salário como salário de participação 

para o Plano de Benefícios BD; 

(iii) a exclusão nos Relatórios Financeiros da Pelrobrás da previsão contida 170 II7CISO IX do 

artigo48 do Regulamento que dispõe ser de exclusiva responsabilidade da Patrocinadora o 

pagamento eventual do deficit decorrente da alteração por ela aprovada em 1984; 

(h) refere-se ao custo administrativo e a autuação recebida pela Pelros da Receita Federal 

sobre o P1S/COFINS. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54575335.
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item a.1.1. 

add.) nos procedimentos relativos à utilização de recursos financeiros do Fundo Petros PPSP 
e do Petros-2 para custear déficits e custeio administrativo de outros Planos, configurando-se 
uso irregular de recursos de caráter público; 

Com relação ao item a.1.1, já foi informado ao TCU em junho de 2015 que a PREVIC 

solicitou à Petros a revisão dos critérios do custeio administrativo e a participação dos planos de 

'benefícios nas despesas administrativas e que a entidade apresentou uma minuta de Termo de 

Ajustamento de Conduta - TAC com o compromisso de avaliar os planos de benefícios e propor 

alternativas, sendo que na época, esse documento ainda não tinha sido apreciado pela PREVIC. 

Sobre este item, temos a informar que o referido TAC foi analisado pelo escritório 

regional de fiscalização do Rio de Janeiro e ainda não foi aprovado por possuir pendências, 

conforme informado nos três ofícios encaminhados à PETROS solicitando informações adicionais 

e ajustes na minuta (Ofícios n.° 83/ERRJ/PREVIC, de 01/06/2015, n.° 114/ERRJ/PREVIC, de 

29/07/2015 e n.° 138/ERRI/PREVIC, de 15/10/2015). 

Cumpre ressaltar que apenas após a análise e aprovação da conveniência e oportunidade 

pelo escritório regional de fiscalização do Rio de Janeiro, o TAC estará apto a ser aprovado pela 

Diretoria Colegiada da PREVIC. 

item a.2 

a.2) se manifeste a respeito da notificação 4Q RTD-RJ 962375 e da resposta do Presidente cio 
Conselho Fiscal da Petros, especialmente quanto aos itens i a iv da peça 8, p. 7-8, reproduzidos 
no item 9 da presente instrução. 

Com relação ao item a.2, foi solicitado à PREVIC se manifestar a respeito da notificação 

extrajudicial elaborada pelo denunciante à Petros e da resposta do conselho fiscal, especialmente 

quanto aos subitens (i) a (iv). 

Cabe destacar que a análise deste item foi baseada exclusivamente nas informações 

contidas neste processo e que para a realização de uma análise mais aprofundada faz-se necessário 

maiores informações, bem como de um prazo maior. 

item a.2 subitem (i) 

(i) quando da aprovação em agosto de 2007 do Plano de Capacitação e Avaliação de Cargos — 
PCAC e Remuneração mínima por Nível e Região — RMNR, se a empresa responsável técnica 

atuarial do Plano de Benefícios administrado pela Petros, analisou os impactos atuariais que 
esse novo plano ocasionou nas Reservas Matemáticas, ou seja, se houve estudos com o objetivo 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54575335.
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de apurar os impactos atuariais nas Reservas Matemáticas do Plano de Benefícios 131) 

decorrentes da alteração do Plano de Cargos e Salários; 

Foi indagado ao conselho fiscal da Petros pelo denunciante se houve estudos para apurar 

os impactos atuariais nas reservas do plano BD decorrentes da alteração do plano de cargos e 

salários quando da aprovação em 2007 do PCAC e RMNR. 

Inicialmente, cabe ressaltar que nos planos estruturados na modalidade de benefício 

definido os reajustes salariais impactam o valor dos benefícios futuros, aumentando as reservas 

matemáticas dos participantes. Sendo assim, os impactos trazidos pelas alterações do plano de 

cargos e salários da Petrobrás devem ser considerados pelo atuário quando da avaliação atuarial 

do plano. 

À luz das informações trazidas neste processo, a I. etros calculou, através da Gerência. 

Atuarial e de Desenvolvimento de Planos, os valores dos impactos atuariais relativos ao 

fechamento dos acordos de 2005, 2006 e 2007, em relação ao PAC e ao reajuste da RIVINR, 

considerando os percentuais informados pelas áreas jurídicas da Petros e Petrobrá.s, bem como da 

Cartilha sobre o assunto encaminhada, na época, pela Petrobrás. Sendo assim, consideramos que 

o pleito do denunciante foi atendido. 

item a.2 subitem (ii) 

(ii) sobre o PCAC e RMNR, o que se questiona é a ausência de contribuição para o Plano Petras 
PPSP sobre a parcela salarial denominada "complemento da .RA/1NR" devida de agosto de 2007 
até agosto de 2011 ou a não consideração dessa parcela do salário como salário de participação 

para o Plano de Benefícios BD; 

Com base nas informações do processo, o questionamento do denunciante sobre a 

ausência indevida de contribuição para o plano sobre o RMNR de agosto de 2007 até agosto de 

2011 foi corroborado na resposta do presidente do conselho fiscal, sendo informado pelo 

conselheiro que as contribuições devem ser retificadas, cobrando-se as diferenças. Sendo assim, 

consideramos que o pleito do denunciante foi atendido. 

item a.2 subitem (iii) 

(iit) a exclusão nos Relatórios Financeiros da Petrobrás da previsão contida no inciso IX do 
artigo48 do Regulamento que dispõe ser de exclusiva responsabilidade da Patrocinadora o 
pagamento eventual do déficit decorrente da alteração por ela aprovada em 1984; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54575335.
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Informamos que a PREVIC supervisiona as entidades fechadas de previdência 

complementar, sendo que a análise dos relatórios -financeiros da patrocinadora, no caso a exclusão 

nos Relatórios Financeiros da Petrobrás de dívidas e outras responsabilidades para com a 

PETROS, não faz parte do escopo de trabalho da PREVIC. 

item a.2 subitem (iv) 

(iv) refere-se ao custo administrativo e a autuação recebida pela Petros da Receita Federal 
sobre o PIS/COHNS. 

Informamos que problema do custeio administrativo está sendo tratado no Termo de 

Ajustamento de Conduta — TAC que está sendo discutido entre a PREVIC e a PETROS, conforme 

já detalhado anteriormente nesta nota quando da resposta do item a.1.1. Não temos nada a informar 

a respeito da autuação recebida pela Petros sobre o 'PIS/COFINS pois é assunto que compete à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Junte-se esta nota ao processo e encaminhe o presente expediente ao Diretor 

Superintendente da PREVIC para a expedição de oficio em resposta ao TCU. 

A nexos:  

Ofício n.° 83/ERRJ/PREVIC, de 01/06/2015 

Oficio n.° 114/ERRJ/PREVIC, de 29/07/2015 

Ofício n.° 138/ERRJ/PREVIC, de 15/10/2015 

Maur ich jlti41epata 
Diretor de Fiscalização Sit! stitttto 

DIFIS/PREVIC 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54575335.
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()Cicio n" 114/11,R1:,1/1'1ZEVIC, 

Rio de Janeiro 29 de julho de 2015. 

Ao Senhor, 

IIENIZI()UE ,IMT;ER 

Pi esideffic da ['undação Petrobras de Seguridade Social Petros 
Rua do Ouvidor, 98, Centro Rio de Janeiro - Ri 
Cti.:P: 200 ,10-030 

Assunto: I. (ludibrio de Custeio adininistrativo dos planos deficitários da Petros. 

Senhor Presidente, 

A Superintendência Nacional de Previdência Corrmlementar 	PR•.:,\/1C, tio 

ex:creicio de suas atribuições legais, acusa o recebimento do expediente ['RFS 277/15, datado, de 
30/06/15, cadastrado em 07/07/15, sob o contando n" 400823316, no qual a entidade l'KTROS 
inlOrina acerca de ratificação do interesse na manutenção do 'FAC. 

consicieramo-se, todavia, que a citada correspondência apresenta a situação atual 
do andamento interno do 'Ferino de Ajustamento de Conduta, a Inetinlil não trouxe aos autos 
Gamow ama de andamento, tampouco trouxe o modelo de rateio clas despesas administrativas da 
PUTROS. 

3 	 Um] lace ao exposto concedo O prazo de 30 ((nula) dias, a coo ia I" do 
recebime° 10  do Prescole ofício, para que a entidade complemente a documentação . ja 
encaminhada para que possa ser dado andamento administrativo da proposta de TAL 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecinientos que se fizerem 
necessários. 

Atenciosamente, 

	

IiI 	C 
n. 

i  
kr.)J.) nbiAJLA 

Eduardo' enezes:N eireles 
Coordenador do,j1scritOrio Regional 11- Rio de Janeiro 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

52 Previtléiti 'hl Suciai, pot' iiiiiiiirii tio ti iiiiiiaiiiii 

N•é,xa..0, 168 	1 I" iffidat ••• 	- 	■ It: Jane ■ ,••• 11.1 • ("1:1` 2011. 1  h_I 
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Oficio ii 083/U1.REPREVIC 
Rio de Janeiro. O I de junho de 2015. 

Ao Senhor, 
II ENRI(g)F, •1ÃGER. 
Presidente da Fundação Petrobras de Seguridade Social — .Petros 
Rua do Ouvidor, 98, Centro -- Rio de .hineiro 
CEP: 20040-030 

Assunto: Andamento da Proposta de 'FAC. 

Senhor Presidente, 

I 	 Tendo em vista a tramitação da citada proposta, no que se reteve aos recursos do 
PGA. Coram emanadas pela Diretoria de Fiscalização — DIFIS/PREVIC, as seguintes conclusões: 

I .1 	Deve ser esclarecido se a PUTROS já promoveu os ajustes •ecessafios no 
desequilíbrio das despesas administrativas; 

1."7 	Deve ser delicado nos autos O .novo modelo de rateio das despesas. bem como 
serem esclarecidos quais ajustes foram realizadas: 

1.3 	Deve haver manifestação das .Patrocinadoras e Instituidoras implementadas 

1.4 	1 necessário identificar se há interesse da entidade da inanutcncào do citado 
processo de 'f 

Coloeamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

Atenciosamente, 

l' 
, 	í 1 Vvi 

ti. itiafii) 	7e. 	ie. reles 
Coordenador do lEscritório Itets;iona Ti - Rio de janeiro 

PieviOncia Snr.id 	raIIfffiI Ia 	l3fIHf hciIvic i.  

Rua México, 168 	andar -- Centro Rio de .1 ,3fleit0 — Rj -- CEP 20.011-113 
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Ofício n".138/ERR.I/PREVIC 
	 A K)).1 	 y)/  

Rio cle Janeiro, 1.5 c.le outubro dc 2015. 

Ao Senhor, 
VIENItIQUE 
Pies idem te da Fundação 1'cm -obras de Seguridade Social — Petros 
Rua do Ouvidor, 98, Centro -- Rio de Janeiro - Ri 
CEP: 20.040-030 

Assunto: Termo de Ajustamento de Conduta de 19 de 110VerrIbro de 2013 e °fiei( n" 
083/ERIU/PREVIC e n' .2 114/ER,Rj/PRENIC, 

Senhor Presidente, 

leferitno-nos ao processo protocolado sob S1PPS n 373985187 de 2.5 de 
novembro de 2013, o qual encerra proposta de TA(,' Termo de Ajustamento de Condida dessa 
Entidade Fechada de Previdência Complementar --EFPC

, datado de 19 de novembr° ( ic 201  
hen] como aos Olicios 1.1`.! 083/ERR.I/PILEV1C e n" 11/1/ERRJ/PREVIC:, os tjwlis comem lima 
série de pedidos de esclarecimentos e intbnnações acerca da mencionada proposta. 

Se: 
Relativamente ao Oficio n" 083/ERRJ/PREVIC, de 01 de . junho de 2015. solicita-- 

Esclarecimento se a purRos já promoveu Os ajustes necessários no 
desequilíbrio das desPesas administrativas; 
O novo modelo de rateio das despesas, bem como quais ajustes foram 
realizados; 

e. Apresentação da manifestação das patrocinadoras e institnidoras sobre a 
proposta de TAC: 

d. Mani,testação da entidade no sentido da manutenção da proposta de I k C . 

Quant" ao Ofício ni  114/ERR:l/PREV1C, analisa-se a resposta da entidade do 
expediente PRES-277/2015 de 30 de junho de 2015, concluindo que a correspondência apenas 
apresenta a situação uRIaT do andamento interno do 'fAC na entidade, e que não aprcenta 
cronograma de andamento ou o modelo de rateio das despesas administrativas da P1 I( 
Concede-se ainda, prazo de 30(trinta) dias Para que a EFPC  encaminhe  as iniormas'ócs 
subsequentes. 

resposta, o Oficio PETROS n'' 326/2015 datado de 28 de al.!,osto de 201 , 1. 
infivina que o modelo de rateio requerido ainda está em estudo pelo Grupo de Trabalho 
multifuncional, a pedido da Diretoria Executiva da PETROS e que esse estudo ::;e enconlra ainda 
em análise por consultoria externa. Também apresenta em anexo uni cronograma de ação para 
realização do FAC. Nesse documento é proposta a data limite de 21 de agosto de 201 5 para a 

Sr1C1 ■ 11, 

I( tia 	leo, 16M -- I I" a mia 	Iro 12 itl de Ia 	- 	 2 0,(1 I I - 141 
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Fls. 2 de 2 do ()Cicio ii 138/1'121:3/Pf&I',VIC, de 1 S/10/20 

elaboray'io de documento técnico definindo e aprimorando a metodologia de apuração dos gostos 

di 1'l.:11:0S c de :.ipuração do custeio administrativo dos Planos de Previdencia administrados. A 

;lvaliaç.:“. ■ \--cilidaç:ão do documento técnico mencionado tem data limite estabelecido cm 1/1 de 

,ictenibro de 20 

1.in Face ao exposto, concedemos prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento 

do presente gicio. para que essa KI:PC complemente a documentação ti\ enemninhado com o 

illodC10 de rateio das despesas administrativos e alterações no cronogramo para que possamos dar 

andamento administrativo da proposta de TAC. 

Atenciosamente, 

ç- 
Eduardo_À fezes Meireles 

Coordenador do EScritái :Tio Regional 11 - Rio de Janeiro 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

PrevilVmna 	pattimffilin do tràbalhddiu 

!tua ryk,..ico. 11,8 -• I i" 	- Centro tu h.; .ie,, 	1Z.1 ••csr2(1.(1's 
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Despacho o° 0024/2015/CGMC/DIACE/PR 

';■ .CEJPREV c 
a / em 	 - 

riem? nr G 

Interessado: Tribunal de Contas da União TCU — SECEXPREVIDÊNCIA 
Expediente: Ofício 1203/2015-TCU/SecexPrevidência de 11/12/2015 
Comando SIPPS de referência: 408005285 

Assunto: Solicita informações sobre o andamento dos processos relacionados com o Plano 
PPSP e Petros 2. 

	

1. 	Ciente. 

	

2. 	Trata o presente de expediente encaminhado pelo TCU, por meio do qual esta 
autarquia é instada a apresentar informações sobre o que segue: 

informe se as análises nos processos afetos ao Fundo Petros do Sistema 
Petrobrás (Plano PPSP) e do Petros-2 estão concluídas e, em caso negativo, 
qual a fase em que se encontram e qual a previsão para encerramento, no que 
se referem a manifestação sobre possíveis irregularidades, conforme 
determinações do Acórdão 925/2015-TCU-Plenário: 

a1.1) nos procedimentos relativos à utilização de recursos financeiros do Fundo 
Petros PPSP e do Petros-2 para custear déficits de custeio administrativo de 
outros Planos, configurando-se uso irregular de recursos de caráter público; 

a.1.2) nos procedimentos relativos à decisão de "separação de massas", de 
participantes do Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e 
distintos planos, o Plano Petros do Sistema Petrobrás — Repactuados e o Plano 
Petros do Sistema Petrobrá.s — Não repactuados; 

se manifeste a respeito da notificação 4Q RTD-RJ 962375 e da resposta do 
Presidente do Conselho Fiscal da Petros, especialmente quanto aos itens i a 
iv da peça 8, p. 7-8, reproduzidos no item 9 da presente instrução. 

	

3. 	O Despacho n° 420/2015/2015/CGTR/DITEC/PREVIC, de 23/12/2015, trata 
dos itens "a.1.1" e "a.1.2" em que a Diretoria de Análise Técnica — DITEC apresentou 
manifestação acerca desses. 

	

4. 	Com relação ao itens "a.1.1" e "a.2" entendemos que a Diretoria de 
Fiscalização dispõe dessas informações. 

	

5. 	Adicionalmente, com relação ao item "iv", da peça 8, p. 7-8, constante do 
item "a.2", que trata da resposta do Presidente do Conselho Fiscal, registramos que consta 
do item 7.4 das Notas Explicativas - NE às Demonstrações Contábeis de 2014, que além do 
montante de R$ 22.329 mil provisionados no exercício de 2013 a PETROS provisionou em 
dezembro/2014 o valor de R$ 38.569 mil relativos ao PIS e a COFINS incidentes sobre as 
receitas administrativas dos anos 2010 a 2014 com os encargos devidos, considerando que é 
provável a saída desses recursos. (item 7.4, da NE, anexo) 

	

6. 	Diante do exposto, propomos o envio deste processo à Diretoria de 
Fiscalização/PREVIC, para análise e respostas aos itens "a.1.1." e "a.2", em prosseguimento. 

	

7. 	À consideração superior. 
V:\CGMC-RIA\2  - Despacho\ 2015\Despacho_CGMC — 2015\0024 (PRM) TCU PETROS Solicita informações sobre o andamento dos processos relaciona 

como  —Plano fr5 PSP—e PETRO 2 -.docx 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54575335.
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Página 2 de 2 da Despacho n° 0024/20 15/CGMC/D1ACE/PREVIC 

Brasília/DF, 	2,Ç.é; / 2.. 	/2015. 

LUCIANA0130-V-AL .02QUEIROZ SENRA 
Especialista em Previdência Complementar 

De acordo com o Despacho no 0024/2015/CGMC/DIACE/PREVIC 
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TC 018.600/2015-8 

• 	 Tipo: Mon itora me n to 

Unidade ,j u risd leio na da : Superintendência  
Naciona.1 de Previdência Comp lementa r 
(Previc) 

Advogado: Rogério José Pereira Derbly (OAB 
89.266) 

Interessado em sustentação oral: não há 

Proposta: preliminar 
INTRODUÇÃO 

Cuidam os autos de monitoramento das determinações exaradas no Acórdão 925/2015- 
TCU-Plenário originado por meio do TC 013.043/2014-5, que tratou sobre denúncia de possíveis 
irregularidades na gestão dos recursos públicos que constituem o patrimônio do Fundo Petros do 
Sistema Petrobrás (Plano Petros PPSP), ressaltando agressões aos contratos e aos direitos 
previdenciários de seus participantes. 

HISTÓRICO 

	

2. 	• O Acórdão 925/2015-TCU-Plenário determinou à Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc) que, ao final das análises que estava realizando nos processos 
relativos ao fundo Petros do Sistema Petrobrás (Plano Petros PPSP) e o Petro-2, informasse ao TCU 
a conclusão sobre: 

possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à utilização de recursos 
financeiros do Fundo .Petros PPSP e do Petros-2 para custear déficits de custeio administrativo de 
outros Planos, configurando-se uso irregular de recursos de caráter público; 

possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à decisão de "separação de 
massas" de participantes do Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e distintos 
planos, o Plano Petros do Sistema Petrobrás — Repactuados e o Plano Petros do sistema Petrobrás — 
Não Repactuados; 

possíveis prejuízos causados à Petrobrás. 

EXAME TÉCNICO 

	

3. 	A Previc encaminhou por meio do Oficio 1.681/2015/Ga.bin/Disup/Previc, de 25/6/2015, 
as informações constantes da peça 7. 

	

4. 	Com - relação ao primeiro item, -a Previc informou que solicitou à Petros a revisão dos 
critérios do custeio administrativo e- a participação dos planos de beneficios nas despesas 
adMinistrativa.s. A Entidade 'Fechada de Previdência Complementar (EFPC) apresentou uma. minuta 
de Termo de Ajustamento de Conduta com o compromisso de avaliar os planos de benefícios c 
propor alternativas. Esse documento ainda não tinha sido apreciado até o momento da resposta da. 
Previe (peça 7, p. 1). 

	

5. 	O processo de cisão do Plano Petros do Sistema Petrobrás-P.PSP, cujo pedido foi 
fundamentado na necessidade de segregação do grupo de participantes e assistidos que optaram pela 
repactuação de regras do plano daqueles que não fizeram a opção, estava em fase de análise na. 
Diretoria de Análise Técnica (Ditec), sem conclusão sobre o pleito até o recebimento da resposta da. 
autarquia (peça 7, p. 1-2). 

	

6. 	Por fim, a Previc informou, em relação ao último item, que "não é possível, por parte 
desta autarquia, manifestar-se sobre a ocorrência de prejuízo à Petrobrás" (peça 7, p. 2). 
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7. 	Considerando que a resposta da Previc apenas se manifestou conclusivamente em 
relação ao último item e que a data do oficio encaminhado pela autarquia é de 25/6/2015, sugere-se 
realizar diligência à Previc para que informe se os trabalhos foram encerrados e, em caso negativo, 
qual a ••• se em que se encontram e qual a previsão para encerramento: 

	

8. 	O denunciante apresentou, no âmbito do TC 013.043/2014-5, a Notificação 
Extrajudicial 962375 bem como a resposta do conselho fiscal da Petros datado de 6/11/2014, que 
não puderam ser analisados, pois quando os documentos foram anexados àqueles autos o Acórdão 
925/2015-Plenário já havia sido apreciado. Dessa forma, o despacho do Ministro Relator solicitou 
que tais documentos fossem avaliados no presente monitoramento. 

	

9. 	O documento da Petros responde aos seguintes questionamentos do denunciante (peça 
8, p. 7-8): 

quando da aprovação en .  agosto de 2007 do Plano de Capacitação e Avaliação de Cargos - 
PCAC e Remuneração Mínima por Nível e Região - RMNR, se a empresa responsável técnica 
atuarial do Plano de Benefícios administrado pela Petros, analisou os impactos atuariais que 
esse novo plano ocasionou nas Reservas Matemáticas, ou seja, se houve estudos com o objetivci 
de apurar os impactos atuariais nas Reservas Matemáticas do Plano de Beneficios 
decorrentes da alteração do Plano de Cargos e Salários; 

sobre o PCAC e RMN R, o que se questiona é a ausência de contribuição para o Plano Petros 
PPSP sobre a parcela salarial denominada "complemento da RMNR" devida de agosto de 2007 
até agosto de 2011 ou a não consideração dessa parcela do salário como salário de participação 
para o Plano de Benefícios BD; 

a exclusão nos Relatórios Financeiros da Petrobras da previsão contida no inciso IX do 
artigo 48 do Regulamento que dispõe ser de exclusiva responsabilidade da Patrocinadora o 
pagamento eventual do déficit decorrente da alteração por ela aprovada em 1984; 

refere-se ao custo administrativo e a autuação recebida pela Petros da Receita Federal sobre 
o P I S/COFIN S. 

	

10. 	Em relação ao primeiro item, a Petros esclareceu que a (peça 8, p. 8): 

Gerência Atuarial e de Desenvolvimento de Planos calculou os valores dos impactos atuarias 
relativos aos Níveis concedidos aos empregados da Petrobrás por ocasião do fechamento dos 
Acordos Coletivos de 2005, 2006 e 2007, ao PCAC e ao reajuste da ^RMNR sobre os 
compromissos do Plano 'Petros do Sistema .Petrobras (Reservas Matemáticas), considerando os 
percentuais informados pelas áreas jurídicas da Petros e da Petrobrás, bem como a Cartilha 
sobre o assunto encaminhada, na época, pela Petrobrás. 

	

11. 	O entendimento da Petros, em relação ao segundo item, é que "as contribuições 
realizadas no período entre setembro/2007 e agosto/2011, por participantes com Salários de 
Participação inferiores ao teto contributivo estabelecido no Regulamento do Plano e que receberam 
o Complemento RMNR, devem ser retificadas, cobrando-se as diferenças" (peça 8, p. 8). 

	

12. 	Quanto ao terceiro item, a Petros informou que assinou em 31/5/2006 o Acordo de 
Obrigações Recíprocas com as patrocinadoras do Plano 'Petros do Sistema Petrobrás (PPSP) e 
entidades representativas de seus participantes "com o objetivo de estabelecer as cláusulas e 
condições para os pagamentos originados na transação judicialmente homologada, assim como 
regular as demais obrigações das partes envolvidas para buscar um ajuste estrutural para o PPSP". 
Em 23/10/2008, foram assinados os Termos de Compromissos Financeiros e o Teririo de 
Compromisso 'Financeiro FAT/FC, "com o propósito de assegurar ao Plano o aporte que deveria ter 
sido realizado em 1984, por ocasião da introdução dos referidos fatores de correção dos benefícios 
no Regulamento do Plano, sob responsabilidade exclusiva dos Patrocinadores". Os valores devidos 
foram apurados pela Gerência Atuarial e de Desenvolvimento de Planos junto com a Consultoria 
Atuarial responsável pelo .PPSP (peça 8, p. 9). 
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Por fim, com referência ao último item, a Petros informou que em razão de decisão 
judicial transitada em julgado, em 20/8/2008, afastou a exigência de PIS e Cotins, exceto em 

receitas decorrentes da venda de mercadorias e serviços. Em 2012, por meio de auto de infração, foi 
exigido da Petros o recolhimento desses tributos de setembro de 2007 a dezembro de 2009 sobre os 
valores que não estariam amparados pela decisão judicial de acordo com o entendimento da 

fiscalização. O auto de infração estava sendo discutido administrativamente à época da resposta e 
em 11/9/2014 a Petros interpôs recurso de embargos ao Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais. O recurso estava pendente de julgamento, não havia decisão administrativa definitiva sobre 
o PIS e a Cofins calculados sobre os valores registrados nas rubricas contábeis "Custeio do 
Programa Administrativo" e "Rendimentos" não equiparados às aplicações financeiras. O auto de 

infração estava provisionado contabilmente no montante de R$ 22 milhões, conforme informação 

da Petros (peça 8, p. 9-10). 

Como no processo original (TC 013.043/2014-5) a Previc não se manifestou em relação 
aos novos elementos apresentados pelos denunciantes, sugere-se, também, realizar diligência à. 
Previc para que emita sua opinião sobre as novas questões apresentadas. 

CONCLUSÃO 

A resposta encaminhada pela autarquia é insuficiente para considerar o mo nitoramento 

encerrado, razão pela qual sugere-se realizar diligência à .Previc para que informe se os trabalhos 
foram concluídos c, em caso negativo, qual a fase em que se encontram e qual a previsão para. 
encerramento. 

Sugere-se, também, que a Previc se manifeste em relação ao novo documento anexado 
aos autos no âmbito do TC 013.043/2014-5 que não pode ser apreciado naquele processo c, 
porta.nto, deverá ser objeto de análise no presente processo. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) realizar diligência, com fundamento no art. 157 do .RI/TCU, à Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), para que, no prazo de 15 dias: 

informe se as análises nos processos afetos ao Fundo Petros do Sistema Petrobrá.s 

(Plano PPSP) e do Petros-2 estão concluídas e, em caso negativo, qual a fase em que se encontram e 
qual a previsão para encerramento, no que se referem a manifestação sobre possíveis 

irregularidades, conforme determinações cio Acórdão 925/2015-TCU-Plenário: 

a.1.1) nos procedimentos relativos à utilização de recursos financeiros do Fundo Petros 
PPSP e do Petros-2 para custear déficits de custeio administrativo de outros Planos, configurando-

se uso irregular de recursos de caráter público; 

a.1.2) nos procedimentos relativos à decisão de "separação de massas" de participantes 

do Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e distintos planos, o Plano Petros do 
Sistema Petrobrás — Repactuados e o Plano .Petros do sistema Petrobrás — Não Repactuados; 

se manifeste a respeito da notificação 4Q RTD-RJ 962375 e da resposta do 

Presidente do Conselho Fiscal da Petros, especialmente quanto aos itens i a iv da peça 8, p.7-8, 

reproduzidos no item 9 da presente instrução; 

b) encaminhar cópia desta instrução bem como da peça 8, p. 1-2, 4, 7-10, 61-78 que 

deverão subsidiar as manifestações a serem requeridas. 
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(assinado eletronicamente) 
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FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL— PETROS 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 

(Em milhares de Reais, exceto quando mencionado) 

Ação Ordinária Opportunity Asset Management 

O Opportunity Asset Management (0AM) moveu contra a PETROS Ação Ordinária que tem 

como objeto: 

(1) o reconhecimento de parcelas devidas a título de remuneração. O Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro decidiu em segunda instância a condenação da PETROS ao pagamento das 
parcelas devidas a título de remuneração ao OAM, com liquidação e depósito pela PETROS 
em 07 de outubro de 2011, no montante de R$ 167.967, a Petros efetuou o valor do 
incontroverso e a decisão já transitou em julgado, tendo sido baixado e já levantado esse 

valor pelo Opportunity em 31 de maio de 2013; 

(ii) lucros cessantes referentes ao contrato de prestação de serviços denominado "Acordo 
Operacional". Encontra-se pendente a decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo a 
PETROS ganho em primeira e segunda instâncias. O Recurso Especial n 2  1.130.307-RJ, 

interposto pelo Opportunity foi julgado em 14 de maio de 2013, que por unanimidade, os 
Ministros integrantes da Quarta Turma do STJ, negaram-lhe 'provimento. Após o 
julgamento dos embargos de declaração opostos pelo DAM, novos embargos de 
declaração foram opostos ,no ST.1 e ainda estão pendentes de julgamento. Os autos estão 
conclusos com o Min. Marco Buzzi desde 27 de agosto de 2013. Assim, ainda não ocorreu 

o trânsito em julgado. 

• - 7.4. Gestão administrativa — Outras provis5es 

Em 31 de dezembro de 2014 o saldo no valor de R$ 60.898 (R$ 22.329 em 31 de dezembro de 
2013) refere-se à provisão pertinente à incidência de P15 e COFINS sobre as receitas da gestão 

administrativa. 

O Processo Administrativo rig 16682.720572/2012-69, está em trâmite na Receita Federal do 
Brasil no Rio .de Janeiro e decorre de autos de infração, lavrados em 30 de julho de 2012, para 
exigir PIS/COFINS incidentes sobre receitas decorrentes da prestação de serviços da 
administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária, que passou a 
ser classificado como perda provável, sendo registrada a provisão em dezembro de 2013, no 

montante de R$ 22.329. 

Os autos foram lavrados por ter a fiscalização entendido que, parte de suas receitas seria 
decorrente da prestação de serviços de administração e execução dos referidos planos; 

assim, tais receitas estariam sujeitas ao PIS e a COFINS a despeito da existência da decisão 

transitada em julgado nos autos da ação Declaratória n 2  2007.51.01.002.198-3, na qual foi 

determinado que as referidas contribuições somente poderiam incidir sobre as receitas que 

decorressem da venda de mercadorias ou serviços, nos termos da LC n 2  70/91 ( COFINS) e da 

Lei n2 9.715/98 (PIS). 
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FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL— PETROS 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 

(Em milhares de Reais, exceto quando mencionado) 

A impugnação oferecida pela PETROS foi julgada parcialmente procedente, tendo cancelado 
mais de 50% do valor exigido originalmente nos autos de infração de PIS e COFINS. 

A parcela dos autos de infração cancelada pela decisão de 1 2  instância, ainda não pode ser 
considerada definitiva, já que contra ela foi interposto recurso de oficio (fazendário) ao 

. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. 

Já no que se refere à parte da decisão de 1P- instância que manteve a autuação, a Petros 

interpôs recurso voluntário ao CARF. 

Em dezembro de 2014 foi constituída a provisão estimad'a no valor de R$ 38.569 relativos ao 

PIS e a COFINS incidentes sobre as receitas da gestão administrativa dos anos de 2010 a 2014 

com os encargos devidos, tendo em vista que a Entidade considera que é provável que haja 
uma saída de recursos. 

Passivos Contingentes 

As contingências passivas são decorrentes de processos judiciais em que os advogados 

consideram a probabilidade de perdas para a Entidade como possíveis. 

Plano de benefícios 31.1.2.2014 

Plano Petros Sistema Petrobras 852.755 

Plano Petros PQU 854 

Plano Petros Braskem 15.538 

Plano Petros COPESUL 17.428 

Plano Petros lanxess 5.133 

Plano Petros Nitriflex 437 

Plano Petros Ultrafértil 6.612 

Total 898.757 

Ativos Contingentes 

Ação judicial sobre expurgos inflacionários — Obrigações do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento — OFNDs 

A PETROS juntamente com outras entidades fechadas de previdência complementar, por 
força do Decreto-lei ng 2.288, de 24 de julho de 1986, artigo 7(2, adquiriu Obrigações do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento - OFND, com prazo de 10 anos e variação equivalente à 

da OTN - Obrigação do Tesouro Nacional. 

125 
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Balanço Patrimonial Consolidado 

ATIVO 

Dez 
-. 

Dez 
-- — -....-. ... 

t% 
., — ....... 	.- ,..,... 

Dez Dez 6 % 

2 014 2013 
Dez 2014 / 
Dez 2013 

PASSIVO 
2014 2013 

Oez 2014 / 
Dez 2013 

• 

DISPONÍVEL  5.210 4.795 9X EXIGNKL OPERACIONAL 2,221,227 2.214.565 0% 

Gestão Previdenciat 2.179.019 2.164.771 1% 

Gestão Administrativa 33.961 23.638 42% 

REAUZAVEL 80474,886 76,505.699 .S_N investimentos 8.317 25.956 -6896 

Destilo Previdenclei 12,282.091 10.490.999 17% 

Gestao Administrativa 20.223 27,894 13% EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 2,931.244 2.129.529 33% 

Investimentos 68.172,572 66.096,805 3% Gestão Providencial 2.758.698 2.095,704 32% 

Titulos Públicos 17.093.293 16.677.874 3% Gestão Administrativa 72.546 33.825 111% 

Créditos Privados e Depósitos 1.268.407 1.545.820 -18% 

Ay8es 19,345,295 19.548.179 -1% puRIMONIO SOCIAL, 75.553.904 72.305.042 4% 

Fundos de Investimento 23,069,664 27.539.906 6% Patrimônio de Cobertura do Plano 71.502.760 70.832.488 1% 

Investimentos Imobiliários 4.347,496 3.735.823 16% Provisbes Matemáticas 77.717.865 73.110.928 6% 

Empréstimos 2,242.417 2.048.254 9% Senefklos Concedidos 39359,160 33.252.354 18% 

Benefícios a Conceder 38.391,612 39.894,227 -4% 

(-) ProvistSes Matemáticas a Constitu (33.207) (35.653) 7% 

PERMANENTE 126.349  218,942 6% Equilíbrio Técnico 16.215.105) [2,278.440) -173% 

Imobilizado 87.119 78.731 11% Resultados Realizados (6.767.933) (2.816.707) .138% 

Intangível 39.230 39.911 -2% (-) Déficit Técnico ACUMIllaf10 16.767.933) (2.84E707) -138% 

ftesult.ados a Realizar 557,828 568.267 -3% 

Fundos 4.051.144 1.552.554 161% 

Fundos PreVidenclais 2.971.087 474.425 600% 

Fundos Administrativos 910.606 1.073.913 -1116 

Fundos doS inVestimen tos 139.451. 101.7.15 34% 

TOTAL DO ATIVO 80.606.445 76.729.136 5% TOTAL DO PASSIVO 80.605.145 75.729.136 5% 
I 

As notas explicativos são parte integrante das demonstrações contábeis 
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, Despacho n" 420/2015/CGTR/DITEC/PREVIC 

Referência: Despacho n" 458/2015/GABIN/DISUP/PREVIC, de 16/12/2015 

Comando: 	408005285 

interessado: Tribunal de Contas da União — TCU 

Assunto: 	Solicita informações sobre o andamento dos processos relacionados com o Plano 
PPSP e Petros 2. 

Sra. Coordenadora-Geral, 

Reportamo-nos ao despacho em referência, recebido nesta CGTR/Ditec em 
21/12/2015, pelo qual o Gabinete do Diretor-Superintendente - Gabin/Disup desta Previc 
encaminha cópia do Ofício 1203/2015-TCU/SecexPrevidência, de 11/12/2015, protocolizado em 
1.5/1.2/2015, por meio do qual o Tribunal de Contas da União — TCU solicita desta autarquia que: 

"a.1) informe se as análises nos processos afetos. ao  Fundo .Petros do Sistema 
Petrobrás (Plano PPSP) e do Petros-2 estão concluídas e, em caso negativo, qual a fase em que 
se encontram e qual a previsão para encerramento, no que se referem a manifestação sobre 
possíveis irregularidades, conforme determinações do Acórdão 925/2015-TCU-Plenário; 

a.1.1) nos procedimentos relativos à utilização de recursos financeiros do Fundo 
Petros PPSP e do Petros-2 para custear cl.ficits de custeio administrativo de outros Planos. 
configurando-se uso irregular de recursos de caráter público; 

a.1.2) nos procedimentos relativos à decisão de 'separação de massas' de 
participantes do Plano Feiras .PPSP com o objetivo de criar dois novos e distintos planos, o Plano 
Petros do Sistema Petrobrás — Repactuados e o Plano .Petros do sistema Petrobras — Não 
Repactuados; 

a.2) se manifeste a respeito. da notificação 40 RTD-RJ 962375 e da resposta do 
Presidente do Conselho Fiscal da Petros, especialmente quanto aos itens i a iv da peça 8, p. 7-8, 
reproduzidos no item 9 da presente instrução. ". 

Em relação ao item a.1.1 acima, entende-se que caberá à Diretoria de Assuntos 
Atuariais, Contábeis e Econômicos — Diace e à Diretoria de Fiscalização — .Difis o apontamento cle 
eventuais irregularidades nos procedimentos apresentados pelo TCU. 

A respeito do item a.1.2, informa-se que se encontra em fase de cumprimento de 
exigências por parte da Fundação Petros, após a análise constante do Parecer n' 
102/2015/CGTR/D1TEC/PREVIC, de 27 de maio de 2015, formalizado por meio do Ofício n" 
1085/CGTR/DITEC/PREVIC, de 26 de junho de 2015, concedendo prazo de 45 dias úteis para 
manifestação. 

No entanto, em 31. de agosto de. 2015, a entidade solicitou prorrogação de prazo 
para resposta por mais 45 dias úteis, considerando a necessidade de reapresentar a proposta . de  
cisão do plano à apreciação do Conselho Deliberativo da Petros, das patrocinadoras e do 
Departamento de Estatais do Ministério do Planejamento Orçamento e Controle — DEST, bem 
como após as referidas aprovações dar ciência aos participantes do conteúdo atualizado da 
proposta de cisão do PPSP. 

Sobre o pedido, esta Diretoria se manifestou por meio do Despacho n" 
312/2015/CGTR/DITEC/PREVIC, de 2 de setembro de 2015, formalizado pelo Ofício n" 
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2419/CGTR/DITEC/PREVIC, de 8 de setembro de 2015, concedendo prazo adicional de 45 dias 
úteis, contados do fim do prazo anteriormente estipulado, encerrando em 5 de novembro de 201.5.. 

Em 19 de outubro de 2015, mais uma vez a Fundação Petros solicitou prorrogação 
de prazo para resposta ao Ofício n° 1685/CGTR/DITEC/PREVIC, alegando que não haveria tempo 
hábil para atendimento, tendo em vista que foram reformulados os regulamentos e os convênios 
de adesão decorrentes da cisão do Plano PPSP, bem como elaborado o termo de cisão, os quais 
foram encaminhados às patrocinadoras do Plano para análise e manifestação sobre a matéria. 

Tendo em vista não haver óbice ao pedido e o disposto no § 1' do art. 16 da 
Instrução Previc n" 16/2014, foi concedido novo prazo de 45 dias úteis para manifestação da EFPC, 
que encerrar-se-á em 11 de janeiro de 2016, nos termos do Despacho n° 
368/2015/CGTR/DITEC/PREVIC, de 27 de outubro de 2015, e do Ofício no 
2975/CGTR/D1TEC/PREVIC, de 3 de novembro de 2015. 

A respeito do item a.2, acima, não temos conhecimento da referida notificação e da 
resposta do Presidente do Conselho Fiscal da Petros, devendo ser questionadas as demais diretorias 
a esse respeito. 

Sendo o que nos cabia, neste momento, manifestar sobre a solicitação do TCU, 
sugere-se a juntada deste despacho ao processo e o encaminhamento à Diace e à Difis, para 
manifestação acerca dos itens a../. 1 e a.2. 

À consideração de Vossa Senhoria. 

De acordo. Em, <2 .3  de 	),9-ro 	 de 2015. 
Encaminhe-se ao Sr. Diretor de Análise Técnica, para apreciação. 

Baaseh 
Coordenadora-Geral de Autorização para Transferência, Cisão, Fusão, Incorporação e Retirada 

De acordo. Em, ZS de Ot-tW- kA.4 	 de 2015. 
Encaminhe-se conforme proposto. 

7/7 
Carlos Mame Dias Alves 
Diretor de Análise Técnica 

A nexos:  - cópia do Ofício n" 1685/CGTR/DITEC/PREVIC, de 26/06/2015; 
cópia do Parecer n° 102/2015/CGTR/DITEC/PREVIC, de 27/05/2015; 
cópia do Ofício n° 2419/CGTR/DITEC/PREVIC, de 08/09/2015; 
cópia do Despacho n" 312/2015/CGTR/DITEC/PREVIC, de 02/09/201.5; 
cópia do Ofício n° 2975/CGTR/DITEC/PREVIC, de 03/11/2015; e 
cópia do Despacho n" 368/2015/CGTR/DITEC/PREVIC, de 27/10/2015. 
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Ofício n" 1685/CGTR/DITEC/PREVIC 

Brasília-DF, 26 de junho de 2015. 

Ao Senhor 
HENRIQUE JAGER 
Presidente da Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS 
Rua do Ouvidor, 98 — 90  andar 
CEP: 20.040-030 — Rio de Janeiro/RJ 

Assunto: Análise do pedido de cisão do Plano Petros do Sistema Petrobras - PPSP, CNP.B n° 
1970.0001-47. Comando 379816430 e juntada n° 390676669. Processo 
44011.000227/2014-13. 

Prezado Senhor, 

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar acusa o recebimento 
do encaminhamento padrão n° 132/2014, de 1° de dezembro de 2014, protocolado em 02 de 
dezembro de 2014, sob o comando e a juntada citados, por meio cio qual a Petros encaminhou 
documentação para prosseguimento da análise do pedido de cisão do Plano Petros do Sistema 
Petrobras- PPSP, CNPB n° 1970.0001-47. 

Em cumprimento ao disposto no inciso 11 do art. 33 da Lei. Complementar n° 109, 
de 29 de maio de 2001, o pleito foi submetido a exame pela área técnica desta Superintendência. 

Após exame da documentação apresentada, verificou-se que o pleito necessita 'dos 
ajustes apontados no Parecer n' 1.02/CGTR/DITEC/PREVIC, de 27 de maio de 2015, cópia em 
anexo. 

O atendimento às exigências deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
úteis contados da data de recebimento deste ofício. 

Esta Superintendência coloca-se à disposição para os esclarecimentos necessários, 
devendo ser mencionado na resposta o comando acima a este ofício, sob o qual foi protocolado o 
processo. 

Atenciosamente, 

JOSÉ ROBERTO FERREIRA 
Diretor de Análise Técnica 

(61) 2021-2003 

Anexo: Cópia do Parecer nc) :102/CGTR/DITEC/PREVIC, de 27 de maio de 2015. 

Previdència Social, património do trabalhador brasileiro. 
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PARECER n" 102/2015/CGTR/DITEC/PREVIC 
Processo: 
Referência: 
Comando: 
Interessado: 
Plano: 
Assunto: 

44011.000227/201443 
Encaminhamento Padrão no 114/2014, de 1° de outubro de 2014 
379816430 e juntada n° 387790301 
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros 
Plano Petros do Sistema Petrobras - PPSP, CNPB n° 1970.0001-47. 
Cisão do Plano Petros do Sistema Petrobras. 

EMENTA: CISÃO DE PLANO DE 
BENEFÍCIOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 
EXIGÊNCIAS. 

RELATÓRIO 

A Fundação Petrobras de Seguridade Social, a qual a partir de agora será referida 
neste Parecer como Petros, por meio do expediente D1SE-311/2014, protocolado em 03 de outubro 
de 2014, sob o comando e a juntada citados, encaminhou resposta em relação ao Ofício n" 
2091/CGTR/DITEC/PREVIC, de 24 de junho de 2014, para prosseguimento da análise do processo 
de cisão do Plano Petros do Sistema Petrobras, CNPB n° 1970.0001-47. 

Cumpre registrar que o processo foi arquivado pela Diretoria de Análise Técnica no 
dia 1° de outubro de 2014, de acordo com o Ofício n" 3085/DITEC/PREVIC, sendo desarquivado 
no dia 16 de março de 2015, conforme Despacho n" 83/2015/CGTR/DITEC/PREVIC. 

Em complemento, a Petros protocolou o expediente DISE-357/2014, em 06 de 
novembro de 2014, sob a juntada n°389450604, no qual encaminhou documentação em resposta ao 
Ofício no 2091/CGTR/1)ITEC/PREVIC. No mesmo dia, por meio do expediente DISE-358/2014, 
protocolado sob a juntada n° 389450963, a EFPC encaminhou 2 (dois) CD's, contendo as 
informações de todas as ações judiciais impetradas contra o PPSP e a posição contingencial do 
referido Plano no mês de agosto de 2014. 

Por último, a Petros protocolou o expediente DISE-406/2014, em 02 de dezembro 
de 2014, sob a juntada n° 3906676669, no qual encaminhou documentação complementar em 
resposta ao Ofício n° 2091/CGTR/DITEC/PREVIC. 

Do cadastro mantido por esta Autarquia, constam as seguintes patrocinadoras do 
Plano Petros do Sistema Petrobras: 

33.795.05510001,:4 : • 	 P.15 ..1 . ILQBIZA:S i,:CWINItelk S 	::PF:TROQ11;1,5" P BLI ÇA FEDERAL 

34.053.942/0001-50 FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS PRIVADA 

33.000.167/0001-01 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS PÚBLICA FEDERAL 

04.207.640/0001-28 PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO 5 A PÚBLICA FEDERAL 

34.274.233/0001-02 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A PÚBLICA FEDERAL 

Características do Plano 

O Plano Petros do Sistema Petrobras está estruturado na modalidade de Benefício 
Definido,  com contribuições normais por parte dos participantes ativos, assistidos e das 
patrocinadoras, assim como o custeio das despesas administrativas, sendo que não há contribuições 
para serviço passado,  conforme consta do cadastro deste órgão. 

Previdência Social, patrimitnin do trabalhador brasileiro. 
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Oferece os institutos previstos no art. 14 da Lei Complementar 109, de 29 de maio 
de 2001, disciplinados pela Resolução CGPC n° 06, de 30 de outubro de 2003, além dos seguintes 
ben e f íci os: 

gfir' 	. 	rMl■77., 
'4  '4  

,SUCLEMENTAÇÃO;DE : APOSEN'FADORIA ESPRCIAL;Çpn./cABONO ANUAL::: 
SUPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO COM ABONO ANUAL 

,SUPLEMENTAÇÃO'DEAPOSENTADORIA. pO12 IDADECQM ABONO ANUAL 
SUPLEMENTAÇÃO DA APOS. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO C/ ABONO ANUAL 

U PLEIvIENTAÇÂO DE AUXILIO -DOENÇA COM ABONO ANUAL 
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM ABONO ANUAL „ 	. 

'.SUPLEMEN'TAÇÃO DE PENSAO.CONVABONO ANUAL. 
PECÚLIO POR MORTE 

Da documentação 

Inicialmente, cabe destacar a documentação encaminhada pela EFPC no momento 
do protocolo do processo, conforme consta no Parecer n ° 55/2014/CGTR/DITEC/PREVIC: 

Expediente explicativo DISE — 101/201.4 (fls. 02 a 08); 

Carta Petrobras RH-04/2012 Requerimento da Separação de Massas (fls. 1.0); 

Carta RH/AMB/RTS-50120/1.1 de 25/11/2011 (fls. 12 e 13); 

■■• Pareceres Atuariais — Global Prev — GPC 001/2013-001 e G:PC 003A/2013-001 (fls. 15 a 
72); 

Parecer jurídico Bocater, Camargo, Costa e Silva, de 13/07/2012 (fls. 74 a 76); 

Parecer Jurídico Reis, Torres e Florêncio Advocacia, de 12/07/2013 (fls. 78 a 83); 

Avaliação Atuarial do PPSP — Separação de Massas de Repactuados e Não Repactuados 
(fls. 85 a 96); 

Anexo 1 — Determinação dos valores atuais dos encargos, contribuições e folhas no 
regime de risco individual (fls. 98 a 117); 

Anexo I-A — Determinação dos valores atuais dos encargos, contribuições relativas ao 
benefício proporcional opcional no regime de risco individual (fls. 119 a 124); 

Anexo I-B — Provisões matemáticas de benefícios concedidos (fls. 126 a 133); 

Anexo II — Bases Biométricas (fls. 135 a 138); 

Anexo III — Efeitos da periodicidade dos reajustes de uma renda sobre seu valor atual 
(fls. 140 a 142); 

Parecer STEA-48/2013/010, de 06/06/2013 (fls. 144 a 148); 

Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras Nova Repactuação — Versão 
aprovada pela PREVIC conforme Portaria n° 727, de 13/12/2012 (fls. 150 a 176); 

Convênios de Adesão Vigentes (fls. 178 a 182); 

Proposta do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras — Repactuados (fls. 184 
a 210); 

Quadro Comparativo com as alterações propostas — Repactuados (fls. 214 e 215); 

Previdikiela Social, patrimInio do trabalhador brasileiro, 
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Proposta do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras — Não Repactuados (fls. 
217 a 243); 

Quadro Comparativo com as alterações propostas — Não Repactuados (f is. 245 e 246); 

Minuta de Convênio de Adesão ao Plano Petros do Sistema Petrobras — Repactuados 
(fls. 248 a 250); 

Minuta de Convênio de Adesão ao Plano Petros do Sistema Petrobras — Não 
Repactuados (fls. 252 a 254); 

Segregação dos Ativos (fls. 256 a 264); 

ALM — Separação de Massas (fls. 265 a 269); 

Ata do Conselho Deliberativo da Petros (fls. 271 e 272); 

Minuta do Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Adesão (fi.s. 273 a 277); 

Quadro Comparativo com a minuta do Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Adesão 
(fls. 279 a 284); 

Incorporação da Refap e Petroquisa (fls. 286 a 298); 

Balanço da entidade ou balancete na data-base da operação, com segregação do ativo 
entre os patrocinadores ou grupo de participantes existentes, para identificaçã.o da. 
parcela cindida (fls. 300 e 301); 

Carta de Concordância dos Patrocinadores — Petros e Petrobras Distribuidora S.A. (fls. 
303 a 305); 

Comunicação aos Participantes (fls. 307 a 310); 

Carta Petrobras RH/INST 0001/2014 DEST (fls. 3:12 a 331); e 

Carta Petrobras R.H/INST 0007/2014 DEST (fls. 333 a 340). 

9. 	• 	Para atendimento às exigências do Ofício n° 2091/CGTR/DITEC/PREVIC, a 
entidade encaminhou a seguinte documentação: 

Expediente explicativo DISE — 311/2014 (fls. 415 a 417); 

Expediente explicativo DISE — 357/2014 (fls. 422 a 424); 

Termo de Compromisso Financeiro referente à introdução cio Fator de Reajuste Inicial — 
FAT e cio Fator de Correção — FC, conforme item 28 cio expediente explicativo cio 
processo de cisão (fls. 425 a 436); 

Avaliação Atuarial posicionada em 31/08/2014 elaborada pela Mirador Assessoria 
Atuarial Ltda., assinada pelos atuários Maristela Cardoso dos Santos (MIMA. n° 2092) e 
Antônio Carlos Pereira Cabral (MIBA n° 1119), em 21 de janeiro de 201.4 (fls. 440 a 
447); 

Notas Técnicas Atuarias elaboradas pela STEA — Serviços Técnicos de Estatística c 
Atuária Ltda., assinadas pelos atuários Daniela Weber Rabello (MIBA. n° 1747) e 
Giancarlo Giacomini Germany (MIBA n" 1020), em outubro de 2014 (fls. 448 a 464); 

r 

Previdência Social, patrimônio do trabalhador brasileiro. 3 
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Relatório Final Mirador 1078/2014 posicionado em junho de 2014 — Resultados dos 
estudos de análise de aderência de premissas — Plano PPSP — Grupo de Repactuados (fls. 
465 a 496); 

Relatório Final Mirador 1079/20:1.4 posicionado em junho de 2014 — Resultados dos 
estudos de análise de aderência de premissas — Plano PPSP — Grupo de Não Repactuados 
(fls. 497 a 526); 

Expediente explicativo DISE — 358/201.4 (fls. 527 a 528); 

CD contendo as informações de todas as ações judiciais impetradas contra o PPSP; 

CD contendo a posição contingencial do referido Plano no mês de agosto de 2014; 

Expediente explicativo DISE — 406/2014 (fls. 531 a 533); 

Estudo de viabilidade técnica da separação de massas do PPSP, elaborado pela 
Globalprev Consultores Associados, assinado pelo Diretor Wanderley José de Freitas, 
pela consultora Rosemeire A. Mich.eletti e pela atuária Cristina Milagres Gomes da Silva 
(MIBA n° 1263) em 28 de novembro de 2014 (fls. 534 a 556). 

Análise 

É importante inicialmente registrar que os processos de cisão de planos de 
benefícios, assim tratados, embora, ainda, sem .regulamentação específica, são analisados com 
fundamento no inciso II do art. 33 da Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001, observados 
os procedimentos previstos na Instrução Previc n° 16, de 12 de novembro de 2014. 

Nos termos do artigo 62 cio Regimento Interno da Previc, aprovado pela Portaria 
MPS n° 183, de 26 de abril de 2010, compete à Coordenação-Geral de Autorização para 
Transferência, Fusão, Cisão, Incorporação e Retirada — CGTR/DITEC: 

- apreciar os pedidos de trarz.slerência de patrocínio, de grupos de participantes 
e assistidos, de planos de benefícios e de reservas entre entidades fechadas de 
previdência complementar, os pedidos de fusão, cisão, incorporação ou qualquer 
outra forma de reorganização societária dos planos de benefícios e das entidades 

.fechadas de previdência complementar, bem como os pedidos de retirada de 
patrocinadores e instituidores de planos de benefícios;" 

Cumpre-nos acrescentar que a análise dos processos da espécie é realizada 
considerando requisitos da legislação vigente aplicável ao processo, sobretudo, os princípios 
fundamentais que regem a previdência complementar fechada, em particular, os expressos nos 
incisos III, IV e VI do art. 3 0  da LC n° 109/2001. 

No que se refere à motivação da realização dessa espécie de operação, vale salientar 
que o Guia Melhores Práticas em Licenciamento, item 81, sem desconsiderar outras possibilidades, 
prescreveu de forma exemplificativa três motivos principais que ensejam o requerimento de cisão 
de plano de benefícios. Dispõe o presente Guia que esta espécie de operação pode decorrer da 
opção do(s) patrocinador(es) em gerir o plano de benefícios separadamente, em virtude de 
reorganização societária ou da transferência coletiva de empregados ou mesmo da necessária  
segregação  de massas,  sendo este último fundamentado pela existência de grupos de participantes 
com direitos diferentes, como forma de evitar subsídio cruzado indevido entre os grupos. 

"A cisão decorre da opção do patrocinador em gerir o plano de benefícios 
separadamente, em virtude de reorganização societária ou da transferência coletiva 
de empregados ou mesmo da necessária segregação de massas". 

Previdência Social, patrimônio do trabalhador brasileiro. 
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14. 	Observa-se do Expediente DISE — 101/2014, de 11 de abril de 2014, a apresentação 
dos motivos que ensejaram o presente pedido, cujas motivações baseiam-se, primeiro, em 
justificativas técnico-atuariais em relação à apuração do custo e cio custeio dos compromissos do 
Plano PPSP, em função de previsão regulamentar de critérios diferenciados aplicáveis aos grupos 
Repactuados e Não Repactuados, no que se refere às regras de manutenção e de reajustes das 
Suplementações, a fim de se evitar subsídio cruzado indevido entre os grupos. O segundo, baseia-
se no cumprimento do compromisso assumido em relação ao processo de "Separação de Massas" 
decorrente das negociações coletivas de 2011, celebradas entre as Patrocinadoras, a Federação 
Única dos Petróleos — FUB e Sindicatos, ora considerado pela Petrobras e as Entidades Sindicais 
quando do Acordo de Obrigações Recíprocas A.OR, firmado em maio de 2006. 

	

15. 	De acordo com o referido expediente, as principais regras que diferenciam os 
optantes pela repactuação se resumem a: 

Benefício Petras desvinculado do benefício do INSS para fins de reajustamento; 

Beneficio Pedi-os reajustado pelo IPCA CM substituição ao critério de reajuste da 
Renda Global (Petros + INSS) pelo índice de reajuste geral dos salários da patrocinador-a - 

o 	Salário de Participação utilizado no cálculo do valor inicial do Benefício Petros 
valorizado pela variação IPCA, e não mais pelo índice de reajuste geral dos salários da 
Patrocinadora.; 

Idade mínima exigida para recebimento da suplementação de aposentadoria por 
tempo de contribuição e especial reduzida em 2 anos para os Participantes inscritos no 
Plano no período entre 24/01/1978 e 27/11/1979, com a consequente revisão dos benefícios 
em manutenção. 

Critério de cálculo das suplementaçõe,s de pensão revisto para que o coeficiente 
redutor da pensão (Kp) seja aplicado exclusivamente sobre o benefício Petros e não mais 
sobre a Renda Global (Petros + INSS). 

	

16. 	Quanto ao primeiro motivo, cabe ressaltar que os argumentos técnicos que o 
sustentam foram apresentados no Relatório Técnico de Separação de Massa GPC 001/2013-0W , de 
28/02/2013, e na Especificação Técnica de Separação de Massa GPC 003A/2013-001, de 
05/06/2013, ambos elaborados pela empresa de consultoria GLOBALPREV, os quais serão objetos 
de análise no presente processo. 

	

17. 	Relativamente ao segundo motivo, importa registrar que a autorização da cisão do 
Plano PPSP é prerrogativa exclusiva da Previc, não estando, portanto, sujeita a acordos firmados 
entre as partes interessadas. 

Quanto ao cumprimento das exigências 

	

18. 	Feitos os apontamentos iniciais, passamos a análise preliminar do cumprimento das 
exigências encaminhadas pelo Ofício n° 2091/CGTR/DITEC/PREVIC, de 24 de' junho de 201.4, 
decorrente do Parecer n° 55/2014/CGTR/DITEC/PREVIC, de 19 de maio de 2014. 

Quanto a documentação 

A. A Entidade deverá encaminhar cópias dos Termos constantes cio item 28 do expediente 
explicativo para que constem do processo de Cisão. 
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Considerações:  Por meio do expediente DISE — 357/2014, a EFPC encaminhou cópia do 
"Termo de Compromisso Financeiro referente à introdução do Fator de Reajuste Inicial — 
FM' e do Fator de Correção — .1 7C" firmado entre as patrocinadoras do Plano Petros do 
Sistema Petrobras e a EFPC, em 23 de outubro de 2008. 

Verifica-se . que o objeto do referido termo visa estabelecer as condições e procedimentos 
para a realização de pagamento decorrente de Termo de Transação, pela Petrobras e demais 
patrocinadoras ao PPSP, relativo ao acréscimo de compromisso para o plano, oriundo da 
introdução do Fator de Reajuste Inicial (FAT) e do Fator de Correção (FC) no regulamento 
cio referido plano. As informações desse documento servirão de base para a análise da 
operação, em especial, os critérios utilizados na segregação patrimonial do processo de 
cisão cio PPSP. 

Resultado da análise:Xl_gci ência cumprida. 

A Entidade deverá encaminhar relatório discriminando as ações judiciais por natureza, 
valor, parte demandante e se há depósito judicial correspondente. 

Considerações:  Por meio do expediente DISE — 358/2014, a EFPC encaminhou CD's 
contendo as informações de todas as ações judiciais impetradas contra o PPSP e a posiçãO 
contingencial do referido Plano no mês de agosto de 2014. As informações têm por objetivo 
subsidiar a análise da segregação do patrimônio do Plano PPSP entre Repactuados e não 
Repactuad os. 

Resultado da análise: Exigência cumprida.  

Deverá ser encaminhada uma Avaliação Atuarial posicionada em até 06 (seis) meses antes 
da operação de cisão pretendida. 

Considerações:  Por meio do expediente DISE — 357/2014, a EFPC encaminhou Avaliação 
Atuarial posicionada em 31/08/2014 elaborada pela Mirador Assessoria Atuarial Ltda., 
assinada pelos atuários Maristela Cardoso dos Santos (MIBA n° 2092) e Antônio Carlos 
Pereira Cabral (MIBA. n° 1119), em 21 de janeiro de 2014. A análise do documento será 
efetuada no decorrer deste Parecer. 

Resultado da análise: Exigência cumprida. 

A Entidade deverá encaminhar um estudo de viabilidade técnica para cada plano decorrente 
da operação de cisão pretendida. 

Considerações:  Por meio do expediente DISE — 406/2014, a EFPC encaminhou Estudo de 
viabilidade técnica da separação de massas do PPSP, elaborado pela Globalprev 
Consultores Associados, assinado pelo Diretor Wanderley José de Freitas, pela consultora 
Rosemeire A. Micheletti e pela atuária Cristina Milagres Gomes da Silva (MIBA tf 1263) 
em 28 de novembro de 2014. A análise do documento será efetuada no decorrer deste 
Parecer. 

Resultado da análise: Exigência cumprida.  

A Entidade deverá encaminhar Nota Técnica Atuarial referente ao novo plano resultante da 
cisão pretendida. 
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Considerações: Verifica-se que a EFPC não encaminhou a documentação solicitada. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida.  

F. A Entidade deverá encaminhar Termo cie Cisão do Plano de Aposentadoria PPSP celebrado 

entre as partes, ou minuta do termo, com vigência condicionada à apresentação, à posteriori, 

de instrumento devidamente assinado para aprovação, devendo conter no mínimo: 

identificação e qualificação das partes e representantes legais; 

indicação do plano de benefícios a que se refere a cisão e do novo plano de 

benefícios resultante da operação; 

data da adesão ao plano cindido e data-base da cisão (atualizada); 

rescisão da adesão ao plano de benefícios cindido; 

modalidade do plano de benefícios cindido e resultante da cisão, bem como os 

responsáveis pelo seu custeio; 

previsão dos direitos e obrigações das partes para a preservação dos direitos a 

todos os participantes, assistidos e beneficiários do plano cindido, inclusive 

valores provisionados a título de pendências judiciais, impostos, tributos, dentre 

outros; 

obrigações da EFPC e dos patrocinadores ou dos instituidores; 

data da efetiva cisão, a Ser estabelecida a partir da data da aprovação cio processo 

pelo órgão fiscalizador; 

foro para dirimir todo e qualquer questionamento oriundo do termo de cisão. 

Considerações: Verifica-se que a EFPC não encaminhou a documentação solicitada. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida.  

Quanto ao Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras — Repactuados 

G. Conforme dispõe a Resolução CGPC n° OS de 19/02/2004 o regulamento deverá conter um 
Glossário. 

Considerações: Verifica-se que a EFPC não encaminhou a documentação solicitada. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida.  

H. O Plano resultante da Cisão consiste-se em um novo plano, portanto, deverá a Entidade 

reformular os dizeres constantes do §5° do Art.1' de forma que afirme não tratar-se cle novo 
plano. 
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Considerações:  Por meio do expediente DISE-311/2014, a EFPC solicitou reconsideração 
dessa exigência. A análise das justificativas da ET:PC e a posição desta Superintendência 
estão registradas nos itens subsequentes que tratam dos pedidos de reconsideração. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida.  

Deverá a Entidade fazer constar da proposta do Regulamento a definição de quem são os 
Fundadores, posto que faz menção ao termo no item I do .Art. 2°. 

Considerações:  Por meio do expediente DISE-311/2014, a EFPC solicitou reconsideração 
dessa exigência. A análise das justificativas da EFPC e a posição desta Superintendência 
estão registradas nos itens subsequentes que tratam dos pedidos de reconsideração. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida.  

C) regulamento não poderá conter referência a grupos de participantes de outros planos, 
conforme ocorre, por exemplo, no Art. 5°. Deverá a Entidade fazer constar, em toda a 
proposta de regulamento, referência somente aos participantes pertencentes ao plano. 

Considerações:  Por meio do expediente DISE-311/2014, a EFPC solicitou reconsideração 
dessa exigência. A análise das justificativas da EFPC e à posição desta Superintendência 
estão registradas nos itens subsequentes que tratam dos pedidos de reconsideração. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida.  

Quanto ao Quadro Comparativo COM as alterações propostas — Repactuados 

O quadro comparativo com as alterações propostas — Repactuados deverá refletir todas as 
exigências constantes da análise ao regulamento a que se refere. 

Considerações:  Verifica-se que a EFPC não encaminhou a documentação solicitada. 

Resultado da  análise: Exigência não cum rida. 

Quanto ao Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras —Não Repaetuados 

Conforme dispõe a Resolução CGPC n° 08 de 19/02/2004 o regulamento deverá conter um 
Glossário. 

Considerações:  Verifica-se que a EFPC não encaminhou a documentação solicitada. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida.  

Deverá a Entidade fazer constar da proposta do Regulamento a definição de quem são os 
Fundadores, posto que faz menção ao termo no item I do Art. 2°. 

Considerações:  Por meio do expediente DISE-311/2014, a EFPC solicitou reconsideração 
dessa exigência. A análise das justificativas da EFPC e a posição desta Superintendência 
estão registradas nos itens subsequentes que tratam dos pedidos de reconsideração. 

Resultado da análise: Fxi ência não cumprida.  
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O regulamento não poderá conter referência a grupos de participantes de outros planos, 
conforme ocorre, por exemplo, no Art. 5'. .Deverá a Entidade fazer constar, em toda a 
proposta de regulamento, referência somente aos participantes pertencentes ao plano. 

Considerações: Por meio do expediente DISE-31.1/2014, a EFPC solicitou reconsideração 
dessa exigência. A análise das justificativas da EFPC e posição desta Superintendência 
estão registradas nos itens subsequentes que tratam dos pedidos de reconsideração. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida.  

Quanto ao Quadro Comparativo com as alterações propostas — Não Repactuados 

O quadro comparativo com as alterações propostas — Não Repactuados deverá refletir todas 
as exigências constantes da análise ao regulamento a que se refere. 

Considerações: Verifica-se que a EFPC não encaminhou a documentação solicitada. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida.  

Quanto à Minuta de Convênio de Adesão ao Plano Perros do Sistema Pettwbras - Repactuados 

Deverá a entidade alterar o 6" parágrafo da primeira página do convênio de adesão, pois 
onde consta "§ I°, inciso IV, da Resolução CGPC n' 08/2004, é na verdade inciso HL 

Considerações: Verifica-se que a EFPC não encaminhou a documentação solicitada. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida. 

Quanto à Minuta do Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Adesão ao Plano Petros do Sistema 
Petrobras — Não Repactuados 

Deverá a Entidade alterar o texto do item 2.1 da Minuta do Segundo Termo Aditivo ao 
Convênio de Adesão de forma que não haja resSalvas quanto à abrangência da solidariedade 
dentro dos respectivos planos. 

Considerações: Verifica-se que a EFPC não encaminhou a documentação solicitada. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida.  

Deverá a entidade alterar o item constante do verso da primeira página da minuta do 
convênio de adesão, pois onde consta "§ l°, inciso IV, da Resolução CGPC n" 08/2004, é na 
verdade inciso M. 

Considerações: Verifica-se que a EFPC não encaminhou a documentação solicitada. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida.  

Quanto à Incorporação da Refap e Petroquisa 

Deverá ser encaminhado termo aditivo ao convênio de adesão objetivando refletir a 
Operação Societária de incorporação no rol de Patrocinadoras no Plano de Benefícios 
PPSP. 

Considerações: Verifica-se que a EFPC não encaminhou a documentação solicitada. 
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Resultado da análise: Exigência não cumprida.  

Quanto ao Balanço Patrimonial do Plano de Benefícios na data-base da operação. 

T. O Balanço Patrimonial deverá ser assinado pelo contador responsável e por administrador 
ou representante da empresa, evidenciando a segregação do patrimônio entre os planos. 

Considerações:  Verifica-se que a EFPC não encaminhou a documentação solicitada. 

Resultado da análise: Exigência não cumprida. 

Dos pedidos de reconsideração  

1.9. 	 A EFPC sob justificativas expostas no expediente DISE-311/2014, datado de 1 0  de 
outubro de 2014, solicitou reconsideração das exigências nas alíneas "H", "I", "1", "M" e "N" do 
item 65 do Parecer n" 55/2014/CGTR/DITEC/PREVIC. 

Vale esclarecer que as exigências se referem às propostas de regulamentos dos 
planos resultantes da cisão do Plano PPSP encaminhadas inicialmente, objetivando a "Separação de 
Massas" de participantes e assistidos em Repactuados e Não Repactuados. 

Observa-se das justificativas expostas nos itens de 5 a 12 e 17 que as mesmas 
objetivam sustentar a proposta afirmada no item 5 do Expediente DISE — 1.01/2014 inicialmente 
encaminhado, ao propor a estratégia de realizar a cisão do Plano PPSP com estabelecimento de 
re~to  espelho  para cada uni dos planos resultantes. Senão vejamos: 

"Nestas condições, para viabilizar a referida "Separação de Massas", está sendo 
proposta a estratégia de cisão do Plano Petros do Sistema Petrobras — PPSP com 
estabelecimento de regulamentos "espelho" para cada um dos planos resultantes, 
em razão da necessidade de assegurar a sua não qualificação como novos planos, 
uma vez que possuem a mesma origem, decorrentes da cisão do PPSP. Para tanto, 
.1bram incluídos, no "Capítulo 1 — Finalidade" dos respectivos Regulamentos, 
dispositivos específicos sobre a sua aplicabilidade. 

Para tanto, a EFPC afirma no item 6 que o processo sob análise tem por finalidade a 
seoração de massas cio PPSP e não a criação de um. novo plano de benefícios,  por isso que os 
regulamentos propostos são idênticos ao Regulamento cio PPSP, à exceção do artigo 1' de cada 
normativo, que especifica a massa abrangida por seus dispositivos. 

Nesse sentido, justifica no item 7 que tal formulação afasta  o risco de eventual  
entendimento sobre o processo, de que a parcela dos participantes e assistidos do PPSP estaria  
sendo transferida para um novo plano de benefícios, com regras diferenciadas do atual  
regulamento. 

A. EFPC enfatiza que o regulamento aplicável à massa de participantes e assistidos 
que repactuaram os critérios de manutenção e reajuste das rendas oferecidas pelo PPSP 
(denominados "repactuados") deve conter os dispositivos referentes ao período que antecede a 
repactuação, alertando que este grupo (de "repactuados") detém em seu histórico período de tempo 
para o qual os critérios de manutenção e reajuste de benefícios são aqueles aplicáveis à massa que 
optou pela "não repactuação". 

Assim, alega que suprimir do Regulamento PPSP Repactuados os dispositivos que 
atualmente são aplicáveis apenas aos participantes e assistidos "não repactuados" resultaria em 
lacunas normativas que produziriam grandes dificuldades e riscos jurídicos para a aplicação do 
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PPSP. Já em relação ao Regulamento PPSP Não Repactuados (que vai manter o CNPB original), 

suprimir os dispositivos aplicáveis aos participantes e assistidos "repactuados" retiraria as 
condições que justificam a separação de massas. 

Por outro lado, nas justificativas expostas nos itens de 13 a 16, a EFPC dedicou-se a 
apresentar situações de riscos a que o Plano PPSP está exposto, em função de demandas judiciais 

de participantes e assistidos "repactuados", requerendo a nulidade da opção realizada, e, com isso, 

voltar a condição de "não repa.ctuado", bem como da possibilidade daqueles que não repactuaram 

ingressarem com ações judiciais pleiteando a- repactuação. 

Por esse motivo, levanta a preocupação de que caso qualquer dessas ações judiciais 

venha resultar na nulidade ou no direito à repactuação, ainda que por meio de decisão contra a qual 

caiba recurso, será de fundamental importância que os regulamentos dos planos resultantes da 

separação de massas do PPSP contenham todos os dispositivos atualmente existentes, sob pena de 

novos passivos serem constituídos. Nesta hipótese, o remanejamento de participantes e assistidos 

entre os planos resultantes da separação de massas — de acordo com o grupo ao qual passarão a 

pertencer — poderá ser tecnicamente inviável ou até mesmo vedada pela hipotética decisão judicial.. 

Em face das justificativas acima, é importante inicialmente esclarecer que a cisão cle 

planos de benefícios tem como resultado a geração de dois ou mais planos de benefícios a partir do 
plano original, que por consequência originará dois ou mais regulamentos, podendo ou não serem 

espelhos, a depender dos fatos motivadores da operação. No presente caso, dada a peculiaridade do 
motivo da operação, não é adequado se falar em regulamentos espelhos, tendo em vista que a cisão 

do Plano PPSP tem por objetivo separar os grupos Repactuados e Não Repactuados em razão da 
existência de regras diferenciadas no Plano PPSP, o que, segundo a EFPC, tem implicado em 

indevido subsídio cruzado entre os grupos mencionados. 

Assim, importa ainda deixar claro que embora a presente operação resulte em dois 
planos de benefícios distintos,  os regulamentos dos planos resultantes deverão manter as regras 

vigentes do regulamento cio Plano PPSP a cada grupo "Repactuados e Não Repactuados", 
objetivando-se a preservação dos direitos acumulados e adquiridos dos participantes e assistidos, 

devendo os regulamentos resultantes preservar substancialmente as regras do regulamento do plano 

original (PPSP), diferenciando-se apenas naquelas exclusivas a cada grupo decorrente das 

repactuações ocorridas, bem como outras que visem registrar aspectos inerentes à respectiva massa, 

em razão da operação. 

Contudo, os regulamentos não poderão conter referência a grupos de participantes 

de outros planos de benefícios, devendo-se constar, em toda a proposta de regulamento, referência 

somente aos participantes pertencentes ao plano. 

No tocante aos planos resultantes da cisão, vale ressaltar os pressupostos legais a 

seguir, com fundamento no princípio da independência patrimonial dos planos de benefícios, os 
quais sustentam a posição de que a cisão deverá resultar em dois planos de benefícios distintos, 

sejam com regulamentos espelhos ou não. 

Nos termos do art. 34, inciso I, alínea "b", a LC n° 109/2001 estabelece diretrizes 

para contabilização e controle dos planos de benefícios em separado ao ressaltar a independência 

patrimonial dos planos de benefícios administrados por EFPC com multiplano. 

Nessa mesma linha de segregação dos planos de benefícios, o art. 22 da citada Lei 
ressalta a obrigatoriedade das demonstrações contábeis e das avaliações atuariais em separado, para 

cada plano individualmente. 

A incomunicabilidacie entre os patrimônios de cada plano de benefícios 

administrado pelas EFPC também é reiterada em diversos dispositivos da LC n" 109/2001. O art., 30 
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trata da competência do órgão regulador de fixar padrões adequados de segurança atuarial e 
econômico-financeira, para a preservação da liquidez e solvência dos planos de benefícios 
isoladamente. Os artigos 20 e 21 referem-se, respectivamente, ao tratamento do resultado 
superavitário e deficitário nos planos de benefícios. Já o art. 25 trata da extinção de planos de 
benefícios, podendo um plano ser extinto e outro não, ainda que administrado pela mesma EFPC. 

Tais previsões legais visam prevenir que uni plano saudável não venha a ser 
impactado por outro plano em desequilíbrio econômico-financeiro e atuarial administrado pela 
mesma EFPC, contribuindo para a segurança jurídica das EFPC, dos patrimônios dos seus planos 
de benefícios, dos patrocinadores e, naturalmente, dos seus destinatários finais, os seus 
participantes e assistidos. 

Ainda, com foco no princípio da independência patrimonial dos planos de 
benefícios, a Res. CGPC n° 14/2004 deu origem ao CNPB, estabelecendo como atribuição da então 
SPC (atual Previc) a criação de um código identificador de cada plano de benefícios perante a 
EFPC. A referida resolução reiterou que os recursos de um plano de benefícios não responderão por 
obrigações de outro plano, conforme dispôs o artigo 3°. 

"Art. 3° Cada plano de beneficios possui independência patrimonial em relação aos 
demais planos de benefícios, bem como identidade própria quanto aos aspectos 
regulamentares, cadastrais, atuariais, contábeis e de investimentos, 

§ 1' Os recursos de um plano de benefícios não respondem por obrigações de outro 
plano de benefícios operado pela mesma EFPC." 

Assim, em face dos pressupostos acima, é importante enfatizar que a cisão do Plano 
PPSP em PPSP-R e :PPSP-NR (denominado de "Separação de Massas") resultará em dois planos 
distintos, com patrimônios, regulamentos e CNPB próprios, consoante os esclarecimentos expostos 
anteriormente neste Parecer. 

Portanto, em relação ao código identificador de cada plano (CNPB) "Repactuados" 
e "Não Repactuados", a entidade deverá manter o CNPB original para o PPSP-NR, sendo gerado 
para o PPSP-R um novo CNPB no momento da implantação cio respectivo regulamento, a partir da 
autorização desta Superintendência. Vale ressaltar que o histórico da operação de cisão do plano 
original deverá ser registrado nos regulamentos resultantes. 

Em relação aos riscos relatados pela EFPC, face às exigências em questão, cumpre-
nos ressaltar que no contexto da Supervisão Baseada em Risco, o item 75 do Guia Melhores 
Práticas em Fundo de Pensão afirma que a gestão integrada dos riscos é fundamental para a 
segurança e solidez das operações realizadas pelos fundos de pensão. Nesta linha, o item 09 do 
Guia Previc Melhores Prática em Licenciamento alerta que os riscos inerentes ao licenciamento 
abrangem, principalmente, questões relativas à governança, aos impactos atuariais e legais,  além 
de aspectos operacionais que poderiam afetar a solvência atual e futura dos planos de benefícios. 

Ainda neste contexto, vale destacar os princípios de conservadorismo e prudência na 
gestão dos planos de benefícios, verificado em todo o arcabouço legal aplicável, os quais impõem-
se aos gestores das EFPC, que têm o dever fiduciário para com os participantes dos planos, as 
necessárias cautelas, o exercício do direito preventivo, e uma adequada e eficaz gestão baseada em 
risco. 

Destacamos nesse sentido a Res. CGPC n° 13/2004, que trata dos princípios de 
governança, gestão e controles internos a serem observados pelas EFPC. O citado normativo 
determina a identificação, o controle e o monitoramento de riscos e prevê expressamente os 
referidos princípios que devem ser adotados na gestão de risco e nos atos de gestão de forma geral. 
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Ademais, esses princípios estão em plena consonância com os demais princípios 
fundamentais aplicáveis ao Regime de Previdência Complementar Fechada, em especial, os 
princípios de preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefícios e 
de proteção aos participantes. 

Portanto, em razão dos riscos levantados pela EFPC no Expediente DISE-311/2014, 
face às demandas judiciais existentes ou de outras possíveis, recomenda-se que a EFPC avalie os 
impactos dos riscos atuariais e legais inerentes ao processo de cisão em questão, sem prejuízos de 
outros associados, a fim de verificar a viabilidade da operação pleiteada. 

Por tudo exposto, não serão acatados os pedidos de reconsideração das exigências 
contidas nas alíneas 	"I", "1", "M" e "N" do item 65 do Parecer n" 
55/2014/CGTR/DITEC/PREVIC, devendo a entidade atender as exigências formalizadas em 
relação às propostas cle regulamentos dos Planos Repactuados e Não Repactuados. 

Da Documentação necessária para análise do processo de cisão 

Segue a documentação necessária para análise do processo de cisão, conforme 
descrito no anexo II da Instrução MPS/PREVIC/DC n" 16, de 12 de novembro de 2014, em especial 
o § 8° do art. 7°: 

textos consolidados do regulamento e do convênio de adesão a serem licenciados, com as 
alterações propostas em negrito, numeração sequencial e assinatura; 

quadro comparativo com texto vigente e texto proposto, com justificativa para cada item 
alterado, contendo o respectivo Motivo, fundamento legal, se for o caso, e alterações propostas em 
negrito; 

ata do órgão estatutário competente da EFPC com aprovação do inteiro teor da proposta com a 
respectiva documentação; 

comprovação de ter comunicado a síntese das alterações aos participantes e assistidos, que 
demonstrem os impactos das alterações em relação às regras de governança, à elegibilidade, à 
forma de cálculo de benefícios e contribuições, ao custeio, aos custos e à situação atuarial do plano 
de benefícios quando aplicável, na forma da legislação vigente; 

comprovação pela EFPC da expressa concordância dos patrocinadores/instituidores ou dos 
pretensos patrocinadores/instituidores, sobre o inteiro teor da proposta, do parecer atuarial e da nota 
técnica atuarial, quando for o caso; 

estudo de viabilidade técnica dos Planos; 

estudo de viabilidade econômico-financeira da EFPC; 

XIII) termo de cisão celebrado entre as partes; 

XV) relatório circunstanciado sobre a situação patrimonial e atuarial dos planos de benefícios 
envolvidos, antes e depois da operação, na mesma data-base, contendo o tratamento dado a todos os 
exigíveis, fundos, provisões e resultados apurados, bem como a descrição detalhada dos 
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procedimentos para apuração dos valores do ativo e das provisões matemáticas, devidamente 
assinado por profissional legalmente habilitado; e 

XVI) balanço patrimonial dos planos de benefícios envolvidos na operação, posicionados na data-
base, com segregação do ativo e do passivo entre os grupos de participantes afetados, devidamente 
assinado por profissional legalmente habilitado e pelo representante legal da EFPC. 

46. 	 Além da documentação citada no item anterior, devido à cdmplexidade da operação 
pretendida e como forma de garantir maior segurança e transparência ao processo, baseado no art. 
22 da referida Instrução, consideramos fundamental o envio dos documentos listados abaixo para 
análise dessa cisão: 

Parecer atuarial sobre os riscos envolvidos e relato detalhado sobre a operação pretendida, 
bem como da observância ao direito adquirido e acumulado de todos os participantes e 
assistidos quando aplicável, devidamente assinado por profissional legalmente habilitado; 

Nota técnica atuarial atualizada dos planos de benefícios envolvidos na operação, 
devidamente assinada por profissional legalmente habilitado, quando aplicável; 

Manifestação jurídica acerca da observância ao direito adquirido e acumulado de todos os 
participantes e assistidos, devidamente assinada por profissional legalmente habilitado; 

Regulamento do Plano de Gestão Administrativa — PGA da entidade; e 

Prévia manifestação favorável do órgão responsável pela supervisão, coordenação e 
controle dos patrocinadores, em relação à operação pretendida. 

Em que pese a análise inicial, em razão da complexidade da operação pretendida e 
da juntada de novos documentos ao processo, bem como dos questionamentos efetuados pelos 
representantes dos participantes e assistidos, por outros órgãos públicos e pelos conselheiros da 
EFPC, far-se-á urna análise de toda a documentação encaminhada pela entidade. 

Quanto ao Cadastro das Patrocinadoras 

A EFPC deverá informar se a empresa Petrobras Logística de Produção e 
Exploração S.A. permanece como patrocinadora do Plano, urna vez que não há qualquer menção à 
referida empresa DO presente processo. 

Caso tenha ocorrido reorganização societária com a referida empresa, a EFPC 
deverá encaminhar termo aditivo ao convênio de adesão objetivando atualizar o cadastro das 
Patrocinadoras do PPSP, corno já fora orientado no Parecer n" 55/CGTR/DITEC/PREVIC em 
relação à incorporação da Petroquisa. 

Quanto à Declaraçâo de Concordância das Patrocinadoras 

Apesar do item 58 cio Parecer n° 55/CGTR/DITEC/PREVIC informar que não havia 
apontamentos quanto à declaração de concordância das patrocinadoras, verifica-se que só houve 
manifestação da Petros e da Petrobras Distribuidora S.A. Portanto, faz-se necessário o envio da 

Previdèricia Social, patrimônio do trabalhador brasileiro. 
14 

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco "N", 7 0 
 andar - CEP 70.040-000 - Brasília — DF— (61) 2021-2043 — nrevic.diteceprevic.gov.br  

PARECER n" 102 - PETROS - Exigências à Cisão do Plano Pciros - FFC e JAS 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54575335.



SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL OE 

PREVIDÊNCIA CONIPLENIENTAR PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

declaração de concordância da Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras, nos termos dispostos na alínea 
"f' do inciso VI do § 1° do art. 5 0  da Resolução CGPC o° 08/2004. 

Tendo em vista a motivação do requerimento, bem como as manifestações desta 
Su,perintendência no presente Parecer, solicita-se que as declarações sejam atualizadas, contendo 
ainda expressa ciência e concordância das patrocinadoras com a cisão do Plano PPSP. 

Quanto à Ata do Órgão Estatutário Competente da EFPC 

A EFPC deverá apresentar ata do Conselho Deliberativo da Petros com o registro da 
aprovação do processo de cisão do PPSP, bem corno de toda a documentação pertinente, 
considerando as alterações decorrentes das exigências cio presente Parecer. 

Quanto ao Regulamento Proposto do PPSP — Repaetuados e ao Quadro Comparativo 

A EFPC deverá encaminhar o regulamento proposto somente com as cláusulas 
• referentes a massa de participantes e assistidos vinculada ao Plano. Portanto, deverá excluir do 
texto todas as referências aos Grupos II e IV que tratam dos não-repactuados, e encaminhar o 
quadro comparativo com as respectivas justificativas para alteração, observado o exposto neste 
Parecer. 

Quanto ao Regulamento Proposto do PPSP — Não Repaetuados e ao Quadro Comparativo 

A EFPC deverá encaminhar o regulamento proposto somente com as cláusulas 
referentes a massa de participantes e assistidos vincularia ao Piano. Portanto, deverá excluir do 
texto todas as referências ao Grupos I e III que tratam dos repactuados, bem como os itens 
relacionados ao benefício proporcional opcional (BP0), e encaminhar o quadro comparativo com 
as respectivas justificativas para alteração, observado o exposto neste Parecer. 

Quanto ao Estudo de Viabilidade dos Planos 

A EFPC apresentou o Estudo de viabilidade técnica da separação de massas cio 
PPSP, elaborado pela Globalprev Consultores Associados, assinado pelo Diretor Wanderley José de 
Freitas, pela consultora Rosemeire A. Micheletti e pela atuária Cristina Milagres Gomes da Silva 
(MIBA n° 1263) em 28 de novembro cie 2014, em atendimento ao item 64 do Parecer n° 
55/2014/CGTR/DITEC/PREVIC, de 19 de maio de 2014. O documento evidenciou o disposto na 
exigência, cabendo destaque para a conclusão transcrita a seguir: 

"A separação de massas do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP) dará 
origem ao Plano Petros do Sistema Pot-obras - Repactuados (1PSP-R) e ao Plano 
Petros cio Sistema Petrobras — .Não Repactuados (PPSP-NR). 

No momento da cisão, o PPSP-R abrigará 57.662 participantes e assi.stidas, e o 
PPSP-NR 18.957 (ambos, na posição 31/08/2014). 

Com a separação de massas, o PPSP-R deterá o statuy de quarto maior plano CM 

número de participantes e assistidos, dentre os planos de beneficio ddinido e o 
PPSP-NR ocupará o sexto lugar (Base: 31/12/2013). 
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em análise com base nos investimentos, o PPSP também ocupa o posto de 
terceiro maior plano estruturado na modalidade de beneficio definido, com 
património de R$ 53.955.004 mil (Data Base: 30/06/2014). 

Com a separação de massas, o PPSP-R manterá a terceira poSição com patrimônio 
de R$ 40.579.559 mil (Data Base: 30/06/2014), e o PPSP-NR ocupará a quarta 
posição, com 71 patrimônio de R$ 13.375.446 mil (Data Base: 30/06/2014). 

Portanto, seja com base em análise técnica fixada na capacidade de diluição de 
riscos, seja com base na comparação do porte de planos previdenciários 
estruturados na modalidade de beneficio definido existentes no Brasil — tanto em 
número de participantes e assistidos, quanto em patrimônio -, podemos atestar a 
viabilidade técnica dos planos resultantes da separação de massas do PPSP." 

Do documento, não há apontamentos a serem feitos. 

Quanto aos Estudos de Aderência dos Planos 

A EFPC apresentou os Relatórios Mirador 1078/2014 e 1079/201.4, posicionados 
em junho de 2014 — Resultados dos estudos de análise de aderência de premissas — Plano PPSP — 
Grupo de 1Repactuados e Grupo de Não Repactuados, respectivamente, elaborados pelo estatístico 
Juscelino Zemiacki e pelo atuário Giancarlo Giacomini Germany (MIBA no 1020). Dos 
documentos, verifica-se que o sumário de resultados é idêntico para os dois grupos, conforme 
exposto abaixo: 

Quadro Resumo das )remissas analisadas 

Premissas atuariais Critério atual Resultado do estudo 

Premissas biométrieas 

- Mortalidade Geral AT-2000 segregada - sexo (-20%)  

TASA-1927 

Manter premissa 

Manter premissa - Entrada em invalidez 

- Mortalidade de inválidos Winklevoss (-20%) Manter premissa 

Premissas demográficas 

- Rotatividade anual 0,0% Manter premissa 

Premissas econômico-financeiras 

- Crescimento real de benefícios. 0,0% Manter premissa 

- Crescimento real de salários 1,981% Manter premissa 

Em relação aos resultados dos estudos de análise de aderência das premissas do 
Plano PPSP, para o grupo dos Repactuados, observa-se: 

À folha 474 a consultoria relata que a atual premissa, AT-2000 segregada por sexo 
desagravada em 20%, é rejeitada pelos testes de aderência. Acrescenta que a mesma apresenta a 
pior medida de X2  entre as tábuas testadas, além de ser a única que apresenta medida p[Bin] inferior 
a 0,7, mínimo considerado como aceitável pela consultoria. 

Segundo a consultoria, observam-se do teste outras tábuas com melhores medidas 
de ajustamento. No entanto, de acordo com o teste realizado essas tábuas não atendem à legislação 
vigente, o que leva a consultoria a concluir que as tábuas AT-83, AT-2000 e AT-2000(40%) 
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podem ser consideradas como alternativas à não aplicabilidade das tábuas evidenciadas como mais 
aderentes à característica da massa analisada. 

Quanto à aderência à condição prevista no item 2 da. Res. IVIPS/CNPC n" 18/2006 
vigente, a Consultoria, a partir da interpretação dos gráficos à fl. 474, relata que essa condição não 
é atendida pelas tábuas que apresentam evidências de melhor aderência à massa analisada (GAM.- 
94 e RP 2000). 

Diante dos testes realizados em relação à Tábua de Mortalidade Geral, a partir da 
metodologia adotada, a Consultoria apresentou as conclusões e sugestões a seguir: 

"Dada a exposição estimada e a taxa de eventos observada no período amostrado 
(2011-2013), houve evidências estatísticas suficientes para a rejeição da aderência 
da tábua AT-2000 segregada por sexo desagravada em 20%, de acordo coni testes 
de aderência K-S e X2. Importante observar que os testes realizados consideraram 
como expostos ao risco de morte todo o grupo de participantes ativos e 
aposentados, incluindo os inválidos, diferentemente do critério informado pela 
Petros„segundo o qual os estudos de aderência realizados até 2013 desconsideram 
o grupo de inválidos. Além disso, confbrme definição metodológica, pela qual um 
conjunto de análises deve ser realizada para que a rejeição de uma premis.sa  seja 
considerada, uma premissa ainda pode ser mantida frente a boas medidas de 
ajustamento e atendimento aos pressupostos atuariais de prudencialidade e 
conservadorismo para a gestão do plano. Apesar de atender aos pressupostos de 
conservadorismo, a premissa demonstra-se excessivamente conservadora, podendo 
ser considerada aderente apenas em 65% dos pontos com exposição p[Bin]. 

Assim, sugere-se a manutenção da atual premissa (tábua AT 2000 .se,gregada por 
sexo desagravada em 20%) como ?remissa de mortalidade geral para o Plano  
P.PSP — Grupo de Repactuados, exceto se a Entidade optar pela utilização da tábua  
que apresente melhores ajustamentos dentre as tábuas permitidas legalmente, 
indicando-se a adoção da tábua AT-83". 

Sobre a premissa de Entrada em Invalidez, a Consultoria concluiu a partir dos testes 
realizados que não houve evidências estatísticas suficientes para a rejeição da aderência da tábua 
TASA-1927, a um nível de 5% de significância, de acordo com. os testes de aderência K-S e X 2 , 
sugerindo-se, portanto, a manutenção da referida tábua para o grupo dos Repactuados. 

Relativamente à premissa de Mortalidade de Inválidos, a Consultoria concluiu que: 

"Dada a exposição estimada e a taxa de eventos observada por idade no período 
amostrado (2011-2013), houve evidências estatísticas significativas, a um nível de 
significância de 5%, para a rejeição da aderência da tábua Winklevoss (-20%) 
aplicada como premissa de mortalidade de inválidos para o Grupo de .Repactuados 
do Plano PPSP. Observa-se, entretanto, que essa premissa não é rejeitada pelo 
primeiro teste aplicado quando considera-se um nível de significância de 1%. 

Dessa forma, pela inexistência de uma_premissa com melhores níveis de aderência. 
conclui-se pela manutenção da atual premissa de mortalidade de inválidos para O 
grupo de Repactuados do Plano PPSP, e sugere-se a realizadío de estudo 
adicional, objetivando a adequação de uma premissa de melhor aju.sle às 
características do grupo de inválidos não contemplada no rol de "tábuas de 
mortalidade de inválidos" publicado pelo Instituto Brasileiro de Atuária — ISA". 
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Por fim, quanto às premissas de rotatividade, de Crescimento Real de Benefício e de 
Crescimento Real de Salário, para os períodos amostrados, a Consultoria concluiu que não houve 
evidências estatísticas significativas para a rejeição da aderência para o Plano PPSP Repactuado. 

Em relação aos resultados dos estudos de análise de aderência das premissas do 
Plano PPSP, para o grupo dos Não Repactuados, observa-se: 

Em relação às Tábuas de Mortalidade Geral e de Entrada em Invalidez, às premissas 
de rotatividade, de Crescimento Real de Benefício e de Crescimento Real de Salário, para os 
períodos amostrados, a Consultoria concluiu que não houve evidências estatísticas significativas 
para a rejeição da aderência para o Plano PPSP Não Repactuado, manifestando-se pela manutenção 
das mesmas. 

Já em relação à Tábua de Mortalidade de Inválidos adotada, a Consultoria concluiu 
que: 

"Dada a exposição estimada e a taxa de ventos observada por idade no período 
amostrado (2011-2013), houve evidências estatísticas significativas, a um nível de 
.significância de 5%, para a rejeição da aderência da tábua Winklevoss (-20%) 
aplicada como premissa de mortalidade de inválidos para o Grupo de Não 
Repactuados do Plano PPSP. Observa-se, entretanto, que essa premissa não é 
rejeitada pelo primeiro teste aplicado quando considera-se um nível de 
significância de 1%. 

Dessa fbrma, pela inexistência de uma premissa com melhores níveis de aderência,  
conclui-se  pela manutenção da atual premissa de mortalidade de inválidos para o 
grupo de Não Repactuados do Plano PPSP, e sugere-se a realização de estudo 
adicional, ob .etivando a adec ria ão de uma . .)remissa de melhor a'uste às 
características do grupo de inválidos não contemplada no rol de "tábuas de 
mortalidade de inválidos" publicado pelo Instituto Brasileiro de Atuária — IRA". 

Não obstante as constatações expostas, considerando a aderência às massas de 
Repactuados e Não Repactuados separadamente, cumpre-nos registrar que após a cisão do Plano 
PPSP o atuário responsável deverá realizar novos estudos de aderência, a fim de certificar-se de que 
as hipóteses são adequadas às respectivas massas dos Planos PPSP—R e PPSP-NR. Consoante o 
disposto no Guia Previc Melhores Práticas Atuariais, Item 67, cabe ao atuário a proposição das 
hipóteses atuarias> a serem utilizadas na avaliação atuarial, identificando o conjunto de hipóteses 
aplicáveis ao plano de benefícios por meio de estudo de aderência, com foco prospectivo. 

Todavia, para fins de avalição dos direitos e obrigações das partes interessadas no 
processo, a entidade deverá apresentar estudo de aderência das hipóteses atuariais adotadas na 
avaliação atuarial na data-base da cisão, inclusive da taxa de juros, em relação à massa total 
(Repactuados e Não Repactuados), considerando o disposto no art. 5 0  da Instrução Previc n° 7, de 
12 de dezembro de 2013. 

Quanto à Comunicação aos Participantes 

De acordo com o item 59 do Parecer n° 55 já citado, não havia apontamentos para 
esse item. No entanto, faz-se necessária o envio de novo comunicado em razão das exigências feitas 
pela Previc no decorrer do processo, observando o disposto no inciso IV cio § 8° do art. 7' do anexo 
II da Instrução MPS/PREVIC/DC no 16, de 12 de novembro de 2014. Nesse caso, não há 
necessidade de aguardar o prazo de 30 (trinta) dias antes do envio para a Previc. 

   

40,1 
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Quanto ao Termo Aditivo ao Convênio de Adesão 

Cumpre registrar o tratamento a ser dado ao convênio de adesão vigente na análise 
de processos que envolvam a cisão de planos. Só há necessidade de celebração cle novo convênio 
de adesão para o plano resultante da cisão. Em relação ao plano original (cindido), basta. 
encaminhar um termo aditivo ao convênio atual para esclarecer que o patrocínio se refere a 
determinado grupo de participantes e assistidos, em função da operação. 

Portanto, não há que falar em Convênio de Adesão ao Plano Petros do Sistema 
Petrobras — Não Repactuados. As condições específicas referentes aos não repactuados deverão 
fazer parte do termo aditivo ao convênio de adesão vigente. 

Em relação à minuta do Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Adesão ao Plano 
Petros do Sistema Petrobras, verifica-se que o documento está de acordo com o previto no art. 3" 
da Resolução CGPC n° 08/2004. 

No entanto, a EFPC deverá excluir a subdivisão do Convênio de Adesão prevista no 
item "e" das considerações, na alínea "d" da Cláusula Primeira — Do Objeto e na Cláusula iDécima 
— Das Alterações Decorrentes da Separação de Massas. 

Será necessário alterar o texto do item 2.1 da Minuta do Segundo Termo Aditivo ao 
Convênio de Adesão de forma que não haja ressalvas quanto à abrangência da solidariedade dentro 
do respectivo plano. 

A EFPC deverá incluir dispositivo com o objetivo de esclarecer que o patrocínio se 
refere somente aos participantes e assistidos não repactuados. 

Rever, quando for o caso, todas as referências a documentos aprovados pelo órgão 
estatutário competente da entidade, tendo em vista as exigências deste Parecer solicitando novas 
aprovações. 

Substituir as referências à "Separação de Massas" por "Cisão", a fim de conferir 
transparência e segurança à operação. 

Quanto ao Convênio de Adesão ao PPSP - .Repactuados 

Em relação à minuta do Convênio de Adesão ao Plano Petros do Sistema Petrobras 
Repactuados, verifica-se que o documento está de acordo com o previsto no art. 3' )  da Resolução 

CGPC n° 08/2004. No entanto, a EFPC deverá alterar o inciso da referida resolução citado antes da 
cláusula primeira, pois trata-se de aprovação de convênio de adesão. 

Será necessária ainda a exclusão da letra "b" que faz referência a outro convênio de 
adesão. Entende-se que a Cláusula Primeira — Do Objeto já esclarece que o Plano Petros do Sistema 
Petrobras — Repactuados é decorrente da cisão do PPSP. 

Rever, quando for o caso, todas as referências a documentos aprovados pelo órgão 
estatutário competente da entidade, tendo em vista as exigências deste Parecer solicitando novas 
aprovações. 

Substituir as referências à "Separação de Massas" por "Cisão", a fim de conferir 
transparência e segurança à operação. 

Quanto ao Parecer Atuarial - 
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A EFPC apresentou Avaliação Atuarial posicionada em 31/08/2014 elaborada pela 
Mirador Assessoria Atuarial Ltda., assinada pelos atuários Daniela Weber Rabello (MIBA no 1747) 
e Giancarlo Giacomini Germany (MIBA n° 1020), em outubro de 2014, com a segmentação entre a 
massa de participantes repactuados e não repactuados, com os resultados posicionados em 
31/08/2014. 

Em relação às premissas e aos métodos empregados, verifica-se que não há 
alteração entre os participantes repactuados e não repactuados, bem como foram adotadas as 
premissas atuariais adotadas na avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2013. 

Para fins de elaboração dos estudos, o Relatório informa que considerou a Nota 
Técnica Atuarial formulada pela Consultoria STEA em junho/201.3, quando do envio do processo 
de separação de massas à Previc, e que ela já contempla as aberturas e formulações para os 
participantes repactuados e não repactuados. 

Quanto ao critério de separação do patrimônio de cobertura do plano, a decisão da 
Petros foi de proporcionalizar o valor com base no compromisso do plano, apurado para cada uma 
das massas (repactuados e não repactuados). 

Provisões Matemáticas Proporção para Rateio 

Repactuados 51.174.385.961,13 75,36% 

Não Repactuados 16.732.387.817,27 24,64% 

Total 67.906.773.778,40 100,00% 

O Resultado Técnico das massas do PPSP de forma segregada está apresentado no 

Contas Repactuado Não Repactuado Total 

Patrimônio 	de 
Cobertura 

49.755.499.648,35 16.268.457.364,40 66.023.957.012,75 

Provisões Matemáticas 51. 174.385 . 961 , 13 16.732.387.817,27 67.906.773.778,40 

Benefícios Concedidos 25.551.881.091,85 11.402.595.472,02 36.954.476.563,87 

Beneficias a Conceder 25.622.504.869,28 5.329.792.345,25 30.952.297.214,53 

Déficit Técnico (1.418.886.312,78) (463.930.452,87) (1.882.816.765,65) 

Cumpre registrar que o critério de separação do patrimônio de cobertura do plano 
será avaliado após a definição dos critérios de segregação dos exigíveis e dos fundos. 

A conclusão do Parecer Atuarial traz a informação de que a situação financeiro-
atuarial, em 31/08/2014, do Plano Petros do Sistema Petrobras apresentou um Déficit Técnico de 
R$ 1.882.816.765,65, sendo R$ 463.930.452,87 relativo à massa repactuada  e R$ 
1.418.886.312,78 à massa não repactuada.  Verifica-se que a informação no texto quanto ao déficit 
do grupo está invertida em relação ao que foi apresentado no quadro acima. Portanto, será 
necessário o ajuste. 

qua 
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Quanto à Nota Técnica Atuarial 

A -EFPC apresentou Nota Técnica Atuarial, elaborada pela STEA — Serviços 
Técnicos de Estatística e Atuária Ltda., assinada pelos atuários Maristela Cardoso dos Santos 
(M.IBA n°2092) e Antônio Carlos Pereira Cabral (MIBA n°1119), em 21. de janeiro de 2014. Esse 
documento foi analisado no Parecer n° 55 já citado e foi feita exigência para que fosse apresentada 
Nota Técnica Atuarial do novo plano resultante da cisão (PPSP-R). 

Em razão da cisão e devido às alterações regulamentares no Plano PPSP-NR, deverá 
ser enviada Nota Técnica Atuarial atualizada do referido Plano. 

Verifica-se a necessidade de inclusão das regras de constituição e reversão do fundo 
previdencial, registrado no balancete de dezembro de 2014, nas notas técnicas atuariais, em 
atendimento ao parágrafo único do art. 5° da Resolução CGPC n° 26/2008. 

Cabe registrar que foi solicitada manifestação da CGMA quanto à aderência da nota 
técnica atuarial ao regulamento do PPSP e à legislação vigente, em especial quanto aos direitos e 
obrigações estabelecidos no regulamento. 

Quanto ao Relatório Circunstanciado 

Em relação aos relatórios GPC001/2013-001 e GPC003A/201.3-001 elaborados pela. 
Globalprev, verifica-se que a análise restou sobrestada tenho em vista a necessidade do 
cumprimento 	de 	algumas 	exigências, 	conforme 	item 	26 	do 	Parecer 	n° 
55/2014/CGTR/DITEC/PREVIC. 

Contudo, não obstante o peso dos argumentos apresentados na avaliação das 
hipóteses discorridas, visando evidenciar situações existentes no Plano PPSP, os relatórios não 
demonstram de forma clara e objetiva o indevido subsídio cruzado existente entre os grupos de 
Repactuados e Não-Repactuados. 

Assim, para agregar maior segurança e transparência à operação, bem corno para 
subsidiar a avaliação de outros requisitos da operação, a EFPC deverá demonstrar de forma clara e 
objetiva, por meio de Parecer Atuarial, o indevido subsídio cruzado entre os grupos Repactuados e  

Não Repactuados, observado nas avaliações atuariais anuais cio Plano, que estabeleceram os planos  
de custeios anuais  a partir das repactuações de regras ocorridas em 2007 e 2012. O Parecer Atuarial 
deverá apresentar a parte cio custeio normal e extraordinário relativo aos participantes e assistidos 
do Plano PPSP em cada ano, segregado entre Repactuados e Não .Repactuados, com evidenciação 

. do indevido subsídio cruzado, em razão das regras que diferenciam Repactuados de Não 
Repactuados no regulamento do Plano PPSP. 

Além disso, os relatórios devem estar posicionados na nova data-base da avaliação 
atuarial apresentada, qual seja, 31/08/2014, bem como devem contemplar todas as informações 
requeridas pela legislação vigente. 

Considerando ainda as exigências formuladas no presente Parecer, em substituição 
aos citados relatórios, a EFPC deverá apresentar relatório circunstanciado sobre a situação 
patrimonial e atuarial dos planos de benefícios envolvidos, antes e depois da operação, na mesma 
data -base, contendo o tratamento dado a todos os exigíveis, fundos, provisões e resultados 
apurados, bem corno a descrição detalhada dos procedimentos para apuração dos valores do ativo e 
das provisões matemáticas, devidamente assinado por profissional legalmente habilitado, conforme 
disposto no inciso XV do art. 7" do Anexo II da Instrução Previc n° 16/201.4. 
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100. 	Verifica-se que houve a constituição de fundo previdencial, registrado no balancete 
de dezembro de 2014, posterior à data-base da operação proposta. Portanto, o relatório deverá 
informar o tratamento a ser dado ao referido fundo na cisão do PPSP. 

Quanto à Segregação Patrimonial tio Plano PPSP (ativo e passivo) 

	

101. 	Esclarecemos que, diante da necessidade de mais informações sobre os critérios 
utilizados na segregação patrimonial do Plano PPSP, face à operação em apreço, a análise do 
procedimento apresentado pela entidade será efetuada quando do retorno das exigências deste 
Parecer e das diligências internas realizadas. 

Quanto ao Termo de Cisão 

	

102. 	Conforme exigência "e' do item 65 do Parecer n° 55 já citado, a EFPC deverá 
encaminhar Termo de Cisão do PPSP celebrado entre as partes, ou minuta do termo, com vigência 
condicionada à apresentação, à posteriori, de instrumento devidamente assinado para aprovação, 
devendo conter no mínimo: 

identificação e qualificação das partes e representantes legais; 

indicação do plano de benefícios a que se refere a cisão e do novo plano de 

benefícios resultante da operação; 

data da adesão ao plano cindido e data-base da cisão (atualizada); 

e) modalidade do plano de benefícios cindido e resultante da cisão, bem como os 

responsáveis pelo seu custeio; 

1) previsão dos direitos e obrigações das partes para a preservação dos direitos a 

todos os participantes, assistidos e beneficiários do plano cindido, com os 

critérios de segregação do patrimônio, inclusive os valores provisionados a título 

de pendências judiciais, impostos, tributos, dentre outros; 

prazo para a efetiva cisão, contacto a partir da data da aprovação do professo pela 

Previc; 

foro para dirimir todo e qualquer questionamento oriundo do termo de cisão. 

	

103. 	Será necessário reiterar a exigência, uma vez que não foi apresentado o Termo de 
Cisão do PPSP. 

Quanto ao Balanço Patrimonial 

	

1.04. 	Conforme exigência "t" do item 65 do Parecer n° 55 já citado, a EFPC deverá 
encaminhar Balanço Patrimonial do PPSP posicionado na data-base da operação, assinado pelo 
contador responsável e por administrador ou representante da empresa, evidenciando a segregação 
do patrimônio entre os planos. 
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Será necessário reiterar a exigência, uma vez que não foi apresentado o Balanço 
Patrimonial do PPSP, com a segregação do patrimônio entre os pianos. 

Quanto à Manifestação Jurídica 

Conforme item 6 do Parecer jurídico do escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva. 
Advogados apresentado na instrução do presente processo, faz-se necessária nova manifestação 
jurídica, devido às exigências feitas pela Previc referentes aos regulamentos propostos, cru especial 
quanto ao direito adquirido e acumulado dos participantes e assistidos do PPSP. 

Também foi apresentado Parecer jurídico cio escritório Reis, Tôrres e Florêncio 
Advocacia, no qual a EFPC foi alertada sobre os riscos de a Previc ter entendimento contrário à 
proposta de cisão do PPSP encaminhada pela Petros. Do documento, destaca-se: 

"Embora justificável o modelo proposto, há o eventual risco de a Previc entender 
que um determinado regulamento não poderia conter cláusulas contratuais que se 
refiram à massa de participantes e assistidos vinculada ao outro Plano cindido. 

Contudo, há o risco de a Previc não concordar com esse procedimento e adotar 
novo número para o Plano cindido. De qualquer forma, entendemos que há razões 
lógicas e jurídicas para o requerimento à Previc do procedimento pretendido pela 
Petros, de forma que sugerimos a sua adoção e que, assim, aguarde-se a 
manifestaçêio do órgão fiscalizador. 

Obviamente, porém, por ser uma proposta diferenciada da sistemática comumente 
adotada, há o risco de a PreViC questioná-la, por entender que, na hipótese de cisão 
de planos decorrente apenas de justificativas técnico-atuariais, em que as 
.Patrocinadoras ostentarão areferida condição perante os dois Planos decorrentes 
da cisão, bastaria que fosse observado o seguinte procedimento: a) aditiva ção do 
atual Convênio para prever que o Plano original passará a se referir somente a 
determinado grupo de participantes e assistidos; e b) celebração de novo Convênio 
de Adesão quanto ao Plano destinado ao outro grupo de participantes e as.si.sfidos." 

Portanto, o entendimento da Previc em relação à proposta de cisão do PPSP é de 
que os regulamentos propostos só deverão conter cláusulas referentes à massa de participantes e 
assistidos vinculada ao Plano, que o Plano resultante da cisão assumirá um novo número de CNPB, 
e que há necessidade de alteração do convênio de adesão vigente para esclarecer que o patrocínio se 
refere a determinado grupo de participantes e assistidos, bem como de celebração de convênio de 
adesão em relação ao novo plano. 

Quanto à Manifestação do Órgão Responsável pela Supervisão e Controle dos Patrocinadores 

Cabe esclarecer que em se tratando de empresa estatal federal, sujeita à LC n° 
108/01, compete ao órgão responsável pela supervisão, coordenação e controle do Ixttrocinador 
(DEST) manifestar-se sobre assuntos de interesse das empresas estatais relacionadas ao Plano de 
Benefícios Previdenciários, em especial acerca da elaboração ou alteração de estatutos, 
regulamentos, convênios de adesão, planos de custeio e assunção de compromissos, conforme 
disposto no art. 40  da LC n° 108, de 29/05/2001, no art. 2', inciso IV do Decreto n° 3.735, de 
24/01/2001 e no Decreto n°7.675, de 20/01/2012, em seu art. 6°, inciso IV, alínea "1". 
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110. 	Em atendimento ao art. 90  da Resolução CGPC n° 08/2004, combinado com o art. 40 
do Anexo 11 da Instrução Previc n° 16/2014, a EFPC deverá apresentar parecer favorável do órgão 
responsável pela supervisão e controle dos patrocinadores, considerando as alterações decorrentes 
das exigências do presente Parecer. 

Quanto às Ações Judiciais e às C'ontingências 

	

11.1. 	 A EFPC encaminhou um CD contendo as informações de todas as ações judiciais 
impetradas contra o PPSP e outro com a posição contingencial do referido Plano no mês de agosto 
de 2014, conforme quadro abaixo: 

Descrição Conta Valor 

DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 1.143.230.818,87 

PROVISAO (2.082.213.652,12) 

SALDO (638.982.833,25) 

1112. 	Em relação às ações judiciais impetradas contra a Entidade que envolvam o PPSP, 
deverá ser apresentado um demonstrativo, contendo o montante das ações na data-base segregado 
pela natureza (tributária, previdencial, trabalhista, etc.) e pela massa de participantes a que se refere 
(repactuados e/ou não repactuados). 

Quanto ao Estudo de MN' .  

A EFPC encaminhou CD contendo o estudo de ALM utilizando a segmentação da 
base de participantes repactuados e não repactua.dos, fluxos de benefícios brutos, projeções das 
contribuições de participantes e das patrocinadoras, e esclarecimentos sobre a forma de apuração de 
custos e sua alocação nos Planos de Benefícios administrados pela Petros. 

De acordo com o estudo, para as duas massas de participantes (repactuados e não 
repactuados), existe a probabilidade de descasamento ao longo do ano de 2015, numa situação de 
estacionaridade da carteira de investimentos e desconsiderando eventuais alienações futuras dos 
ativos do PPSP. 

Diante de tal fato, em prol da segurança da operação pretendida, foi solicitada 
manifestação da Diretoria de Assuntos Atuarias, Contábeis e Econômicos em relação ao estudo 
apresentado pela Petros no tocante à segurança econômico-financeira e atuarial dos Planos 
resultantes da Cisão do PPSP, em especial no que diz respeito à liquidez, solvência e equilíbrio dos 
referidos Planos. 

1.16. 	A análise do presente estudo será concluída após o retorno da referida diligência 
interna. 

Quanto à Repactuação 

117. 	De acordo com o art. 5 0  cio Regulamento vigente do PPSP, os Participantes e 
Assistidos do Plano são agrupados em 04 (quatro) grupos, conforme transcrição abaixo: 

"Art. 5' - Os Participantes e Assistidos do Plano Petros do Sistema Petrobras são 
agrupados da seguinte forma: 
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1— Grupo I: composto pelos .Participantes e Assistidos que: 

Aderiram à simultaneidade do reajuste do Benefício o Plano Petros do Sistema 
Petrobray com o reajuste geral dos salários da Patrocinadora 170 processo 
realizado em 1991; e 

Firmaram o Termo Individual de Adesão em processo de repactuação realizado nos 
anos de 2006 e 2007 ou de 2012, que alterou o índice de correção do Beneficio do 
Plano Petros.  do Sistema Peírobras e o desvinculou do valor do Beneficio da 
Previdência Social, 

— Grupo II: composto pelos Participantes e Assistidos que: 

Aderiram à simultaneidade do reajuste do Beneficio do Plano Petros do Sistema 
Porobras c0177 o reajuste geral os salários da Patrocinadora no processo realizado 
em 1991; e 

Não firmaram o Termo Individual de Adesão em processo de repactuação realizado 
nos anos de 2006 e 2007 ou de 2012; 

III — Grupo 	composto pelos Participantes e Assistidos que: 

Não aderiram à simultaneidade do reajuste do Benefício do Plano Petros do 
Sistema Petrobras com o reajuste geral dos salários da Patrocinadora no processo 
realizado em 1991; e 

Firmaram o Termo Individual em processo de repactuação realizado nas anos de 
2006 e 2007 ou de 2012, que alterou o índice de correção do Beneficio do Plano 
Petros do Sistema Petrobras e o desvinculou do valor do Beneficio da Previdência 
Social; 

IV— Grupo IV: composto pelos Participantes e ASsistidos que: 

Não aderiram à simultaneidade do reajuste do Benefício do Plano Petros do 
Sistema Petrobras com o reajuste geral dos salários da Patrocinadora no processo 
realizado em 1991; e 

Não firmaram o Termo Individual de Adesão em processo cle repactuação realizado 
nos anos de 2006 e 2007 ou de 2012." 

Conforme art. 91 do Regulamento vigente cio PPSP, o Benefício Proporcional 
Opcional (BPO) é destinado exclusivamente aos participantes ativos, autopatrocinados, assistidos 
que estejam recebendo suplementação de auxilio-doença e àqueles cujos beneficiários estejam 
recebendo suplementação de auxílio-doença, integrantes dos Grupos I e III previstos no art. 5 0  do 
Regulamento, que firmaram o Termo .  Individual de Adesão em processo de repactuação realizado 
nos anos de 2006 e 2007. Portanto, no caso da cisão do PPSP entre repactuados e não repactuados, 
não há sentido em constar o capítulo XXIII (arts. 90 a 113) que trata do BPO no regulamento 
proposto do PPSP Não repactuados, bem como o art. 115. 

No Regulamento vigente do PPSP, verifica-se que as condições específicas para 
aplicação da repactuação estão delicadas nos artigos 116 a 127, conforme texto abaixo: 

"Oplanles em Processo Realizado lios AllOS de 2006 e 2007 

Art. 116— O disposto nesta Subseção I se aplica, exclusivamente., aos Participante.Y 
e Assistidos que firmaram Termo de Adesão Individual no processo de repactuação 
realizado nos anos de 2006 e 2007. 
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Ar!. 117 — Exclusivamente no ano de 2006, os benefícios dos integrantes do Grupo I 
serão reajustados por meio da aplicação do índice de correção, previsto na alínea 
"b" do inciso 1 deste regulamento, sobre a Renda Global vigente no mês anterior 
ao do reajustamento dos salários da Patrocinadora, sendo o Beneficio do Plano 
Peíros do Sistema Petrobras correspondente à diferença entre a Renda Global 
reajustada e o valor do Benefício da Previdência Social, observado o disposto nos 
artigos 119 e 120 deste Regulamento. 

Art. 118 — Exclusivamente no ano de 2007, os benefícios dos integrantes do Grupo 
III iniciados até agosto de 2006 serão reajustados por meio da aplicação do índice 
de correção, previsto na alínea "b" do inciso III do artigo 41 deste Regulamento, 
sobre a Renda Global vigente no mês anterior ao do reajustamento dos benefícios 
da Previdência Social, sendo o Beneficio do Plano Petro.s do Sistema Petrobras 
correspondente à diferença entre a Renda Global reajustada e o valor do Beneficio 
da Previdência Social correspondente ao mês anterior ao do reajustamento, 
observado o disposto nos artigos 119 e 120 deste Regulamento. 

Art. 119 — Na aplicação do disposto nos artigos 117 e 118 deste Regulamento, o 
limite aplicado aos Salários de Participação dos Participantes inscritos no Plano 
Petros do Sistema Petrobras a partir de 14/04/1982, correspondente a 3 (três) vezes 
o teto do salário de contribuição da Previdência Social, .se•á apurado com base no 
valor vigente em abril de 2007. 

Ari. 120 — Após os reajustes previstos nos artigos 117 e 118 deste Regulamento, os 
benefícios do Plano Petros do Sistema Petrobra.s dos integrantes do Grupo I e do 
Grupo III terão seus valores desvinculados dos valores dos beneficias da 
Previdência Social. 

Art. 121 — As Suplementações de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e de 
Aposentadoria Especial em manutenção serão revistas de acordo com o dispositivo, 
respectivamente, no §1 0  do artigo 26, ambos deste Regulamento, adotando-se como 
data base dessas revisões o dia 31 de março de 2007, para todos os efeitos. 

Parágrafo Único — Não haverá retroatividade no pagamento de eventuais 
diferenças que sejam apuradas em decorrência da revisão prevista no caput deste 
artigo, relativa a período anterior ao dia 31 de março de 2007. 

Art. 122 — O primeiro reajuste aplicado aos benefícios concedidos a integrante do 
Grupo III a partir do mês de setembro de 2006 ocorrerá no mês do reajustamento 
do Benefício da Previdência Social seguinte ao primeiro reajuste geral dos salários 
da Patrocinadora. 

Art. 123 — As Suplementa ções de Pensões em manutenção dos Assistidos 
integrantes do Grupo I e do Grupo III serão revistas e acordo com o disposto no 
inciso I cio § 5' do artigo 41 deste Regulamento, aplicando-se, onde couber, 01" do 
artigo 24 ou o §1° do artigo 26, ambos deste Regulamento, adotando-se corno base 
dessas revisões o dia 31 de março de 2007, para todos os efeitos. 

Parágrafo Único - Não haverá retroatividade no pagamento de eventuais 
diferenças que sejam apuradas em decorrência da revisão prevista no caput deste 
artigo, relativa a período anterior ao dia 31 de março de 2007. 

Optantes em Processo Realizado no Ano de 2012 
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Art. 124 — O disposto nesta Subseção II se aplica, exclusivamente, aos .Parlicipante.s 
e Assistidos que firmaram Termo de Adesão Individual no processo de repactuação 
realizado no ano de 2012. 

Art. 125 — As SzTlementações de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e de 
Aposentadoria Especial em manutenção serão revistas de acordo corn o disposto, 
respectivamente, no §1 0  do artigo 24 ou no §1° do artigo 26, ambos deste 
Regulamento, adotando-se como data base dessas revisões o dia 1' de janeiro de 
2013, para todos os efeitos. 

Parágrafo Único — Não haverá retroatividade no pagamento de eventuais 
diferenças que sejam apuradas em decorrência da revisão prevista no caput deste 
artigo, relativa a período anterior ao dia 1" de janeiro de 2013. 

Art. 126 — As Suplementações - de Pensões em manutenção dos Assistidos 
integrantes do Grupo I e do Grupo III serão revistas de acordo C0177 o dispostos no 
inciso 1 do §5° do artigo 41 deste Regulamento, aplicando-se, onde couber, o §1 0  do 
artigo 24 ou o §1" do artigo 26, ambos deste Regulamento, adotando-se como data 
base dessas revisões o dia 1° de janeiro de 2013, para todas as eleitos. 

Parágrafo Único — Não haverá retroatividade no pagamento de eventuais 
diferenças que sejam apuradas em decorrência da revisão prevista no capta deste 
artigo, relativa a período anterior ao dia 1' de janeiro de 2013. 

Art. 127 — A desvinculação dos benefícios de pagamento continuado pelo Plano 
Petros do Sistema Petrobras, dos valores dos Benefícios da Previdência Social, 
será realizada considerando: 

1— a Renda Global vigente em 1° de janeiro de 2013, conforme definição constante 
do inciso I do § 1° do artigo 41 deste Regulamento; e 

— o valor do Beneficio da Previdência Social vigente em 31 de dezembro de 2012. 

Parágrafo Único — O valor do Beneficio do Plano Petros do Sistema Petrobras 
decorrente da desvinculação correspondera à diferença entre a Renda Global a que 
se refere o inciso I deste artigo e o valor do Beneficio da Previdência Social a que 
se refere o inciso II deste artigo." 

120. 	Verifica-se também que não há sentido a manutenção das condições específicas para 
aplicação da repactuação do texto proposto para o regulamento do PPSP Não Repactuados, 
destacadas abaixo: 

"Art. 17 — O Salário-Real de Beneficio é a média aritmética simples dos Salários-
de-Cálculo do Participante, referentes ao período de suas contribuições durante os 
12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início da Suplemenlação, ou da 
Data de Referência de Cálculo prevista no artigo 93 deste Regulamento no caso do 
Participante em BPO, excluído o 13 0  salário e incluída somente uma gratificação 
de férias. 

§ 2 " - Os Salarios-Reais-de-.Benefício dos Participantes integrantes do Grupo I e 

do Grupo Ill serão corrigidos de acordo com a variação acumulada do .bulice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA — da Fundação IBGE entre o 
mês do último reajustamento Qeral de salários da Patrocinadora e O mês 
imediatamente anterior ao do início da Suplementa cão, ou da Data de Referência 
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de Cálculo prevista no arti o 93 deste  Regulamento no caso do Participante em 
BPO.  

Art. 18 — O Salário-de-Cálculo corresponde: 

para os Participantes Ativos: à soma de todas as parcelas estáveis da remuneração 
relacionadas com o seu cargo permanente ocupado na Patrocinadora, as quais 
devem ser entendidas, para os efeitos deste Regulamento, como todas aquelas sobre 
as quais incidem contribuições à Previdência Social, excetuando-se as que não 
integram o Salário-de-Participação definido no artigo 15 deste Regulamento. 

para os Participantes Autopatrocinados com rescisão do vínculo empregatício com 
a Patrocinadora: ao Salário-de-Cálculo apurado nos termos do inciso I deste 
artigo, relativo a mês completo, referente ao último mês de vinculação trabalhista 
do Participante à Patrocinadora. 

para os Participantes Autopatrocinado.s sem rescisão do vínculo empregatício com 
a Patrocinadora: ao Salário-de-Cálculo apurado . nos termos do inciso I deste 
artigo, relativo a mês completo, referente ao mês imediatamente anterior à perda 
da remuneração. 

IV. 	para os Participantes Assistidos: ao provento da aposentadoria junto à Previdência 
Social, acrescido de todas as rendas que lhes forem asseguradas por força deste 
Regulamento. 

§ 3 - Os Salários-de-Cálculo previstos nos incisos II e III deste artigo serão 
automaticamente atualizados nas épocas dos reajustes gerais de salários da 
Patrocinadora da seguinte firma: 

de acordo com a variação acumulada cio IPCA - índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, da Fundação IBGE, para os Participantes integrantes do 
Grupo 1 e do Grupo Hl;  

li 	de acordo com os reajustes aplicados às tabelas salariais da Patrocinadora para os 
Participantes integrantes do Grupo II e do Grupo IV. 

Art. 24 — A Suplementa ção de Aposentadoria por Tempo de Contribuição será 
concedida ao Participante Ativo ou Autopatrocinado que a requerer, desde que, 
cumulativamente, o Participante: 

detenha idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, exclusivamente quando se 
tratar de Participante inscrito no Plano Petros do Sistema Petrobras a partir de 24 
de janeiro de 1978; 

§ 1' - A idade mínima prevista no inciso I cio calma deste artigo será reduzida para 
53 (cinquenta e três) anos para o Participante integrante do Grupo I ou do Grupo 
III inscrito no Plano Petros do Sistema Petrobras até o dia 27 de novembro de 
1979, observado o disposto nos arti„ os 121 e 125 ambos deste Regulamento. 
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Art. 26 — A S'uplementação .  de Aposentadoria Especial será concedida ao 
Participante Ativo ou Autopatrocinado que a requerer, desde que, cumulativamente, 
o Participante: 

quando inscrito no Plano Faros do Sistema Petrobras a partir de 24 de janeiro de 
1978, detenha idade mínima de: 

49 (quarenta e nove) anos, nos casos elll que o tempo de contribuição exigido pela 
Previdência Social seja de 15 (quinze) anos; 

51 (cinquenta e um) anos, nos casos em que o tempo de contribuição exigido pela 
Previdência Social seja de 20 (vinte) anos; 

53 (cinquenta e três) anos, nos casos em que o tempo de contribuição exigido pela 
Previdência Social seja de 25 (vinte e cinco) anos; 

sç 1" - As idades mínimas_previstas nas alíneas do inciso 1 do caput deste artigo  
serão reduzidas em 2 (dois) anos  para o Participante intecante do Grupo 1 oi«lo  
Grupo 111 inscrito no Plano Peiros do Sistema Petrobras até o dia 27 de novembro 
de 1979, observado o disposto nos artiQos 121 e 125, ninhos deste &gulainento.  

Art. 41 — Os valores mensais dos benefícios de pagamento continuado concedidos 
pelo Plano Pedras do Sistema Petrobras serão reajustados de acordo com o Grupo 
a que pertence o Assistido, conforme previsto no artigo 5" deste Regulamento, 
observado o disposto na Seção III do Capítulo XXIV deste Regulamento, da 
seguinte forma: 

Grupo J.  

Épocas de aplicação dos reajustes: nos meses de reajustamento geral dos salários 
da  Patrocinadora;  

Índice de correção: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA — 
da Fundação IBGE„._ 

.Base de incidência da correção: o Beneficio do Plano Petros do Sistema Petrobras  
desvinculado do Beneficio da Previdência Social;  

Grupo II: 

Épocas de aplicação dos reajustes: nos meses de reajustamento geral dos salários 
da Patrocinadora; 

Índice de correção: índice de correção aplicado às tabelas salariais da 
Patrocinadora; 

Base de incidência da correção: a Renda Global, sendo o valor do Benefício do 
Plano Petros do Sistema Petrobras correspondente à diferença entre a Renda 
Global reajustada e o valor mensal do Beneficio da Previdência Social; 

Grupo  

Épocas de aplicação dos' reajustes: nos meses de reajustamento dos benefícios da 
Previdência Socie, 

Previdência Social, patrimônio do trabalhador brasileiro. 
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índice  de correção: o índice de correção acumulado aplicado aos Benefícios dos 
Assistidos integrantes do Grupo I, após o último reajustamento dos benefícios deste 
GruaL.X.: 

Base de incidência cio correção: o Beneficio do Plano Petro.s do Sistema Petrobras 
desvinculado do Beneficio da Previdência Social;  

IV. 	Grupo IV: 

Épocas de aplicação dos reajustes: nos meses de reajustamento dos benefícios da 
Previdência Social; 

índice de correção: o índice de correção acumulado aplicado aos Benefícios dos 
Assistidos integrantes do Grupo II, após o último reajustamento dos beneficios 
deste Grupo IV; 

Base de incidência da correção: a Renda Global, sendo o valor do Benefício do 
Plano .Petros do Sistema Petrobras corresponde à diferença entre a Global 
reajustada e o valor mensal do Benefício da Previdência Social. 

L..1 

- Nos reajustes dos benefícios de Pensão por Morte devidos pelo Plano Petros 
do Sistema Petrobras será aplicado um coeficiente redutor da pensão (Kp) 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais tantas parcelas iguais, cada uma, a 
10% (dez por cento) quanto forem os Beneficiários do Participante, até o máximo 
de 5 (cinco), da seguinte firma: 

Para o Grupo 1 e o Grupo III: o coeficiente redutor da pensão (Kp) incidirá sobre o 
Beneficio do Plano .Petros do Sistema Petrobras que o Participante percebia, ou 
daquele a que teria direito se, na data do falecimento, fosse aposentado por 
invalidez;  

Para o Grupo II e o Grupo IV: o coeficiente redutor da pensão (4) incidirá sobre 
a Renda Global do Participante ou daquela a que teria direito se, na data do 
falecimento, fbsse aposentado por invalidez, sendo o Benefício do Plano Petro.s do 
Sistema Petrobras de Pensão por Morte correspondente à diferença entre a Renda 
Global reduzida pelo "Kp" e o valor mensal do Benefício da Previdência Social. 

Art. 42 — Os benefícios de pagamento continuado concedidos pelo Plano Petros do 
Sistema Petrobras assegurados por fbrça deste Regulamento terão um reajuste 
inicial no término do mês de concessão, calculado aplicando-se à suplementação o 
"fator de reajuste inicial (FAT)" correspondente ao quociente entre "a" e "b", 
sendo: 

1. 	"a", a diferença entre 90% (noventa por cento) do SRBV e o valor inicial do 
Benefício da Previdência Social; e 

"b", a diferença entre o SRB e valor inicial do Beneficio da Previdência Social. 

Onde: 

SRBV: corresponde ao Salário-Real-cle-Benefício Valorizado, apurado no mês da 
concessão do benefício nos termos do ,sç 1 0; 

SRB: corresponde ao Salário-Real-de-Beneficio do Participante, apurado no mês 
da concessão do benefício. 

Previdência Social, patrimônio do trabalhador brasileiro. 
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§ I' - O S'alário-Real-de-Benefício Valorizado — SR.BV — será apurado na 'Orilla 
prevista no artigo 17 deste Regulamento para o cálculo do Salário-Real-de-
Beneficio, sendo cada Salário-de-Cálculo e cada Salário-de-Participação 
atualizado da seguinte forma: 

para os integrantes do Grupo I e do Grupo III: por meio da aplicação da variação  
acumulada não-negativa do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -  
1PCA da Fundação IBGE apurada no período compreendido entre o mês do 
último reajustamento de cada Salário-de-Cálculo e o mês da Data do Início do 
Benefício;  

para os integrantes do Grupo II e do Grupo IV: de acordo Co!?? Os MC5I77 OS índices 
de correção aplicados às tabelas salariais da Patrocinadora, entre o mês de 
competência de cada Salário-de-Cálculo e o mês da Data do Início do Beneficio. 

§ 2' - Para os integrantes do Grupo 1 e do Grupo III, os tetos dos salários de  
participação  observados na apuração do SRBV realizada entre duas datas de  
variação daqueles tetos, serão atualizados por meio da aplicação da variação 
acumulada não negativa do índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo — 
IPCA da Funda .d.o IBGE apurada no período compreendido entre o 117êS do último 
reajustamento do referido teto e o mês da data do inicio do beneficio." 

Das Manifestações Trazidas aos Autos 

• 	O art. 3° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, garante aos administrados o direito 
perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados, de formular alegações 
e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão 
competente. 

Nesse sentido, o art. 38 cio capítulo que dispõe sobre a instrução do processo, 
estabelece que o interessado poderá, na fase introdutória e antes da tomada de decisão, juntar 
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à 
matéria objeto cio processo. 

Pela referida Lei, são legitimados como interessados no processo administrativo: (i) 
pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no 
exercício do direito de representação; (ii) aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos 
ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada; (iii) as organizações e associações 
representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; e (iv) as pessoas ou as associações 
legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. 

Feitas as considerações acima, passamos a seguir a analisar tais manifestações, 
constantes dos dossiês juntados aos autos. 

Da consulta formulada por conselheiros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Por meio do Encaminhamento Padrão s/n° e sem data, protocolado em 10/03/2014, 

sob o comando o° 378130026, o Sr. Epaminondas de Souza Mendes, Presidente do Conselho Fiscal 
da Petros, encaminhou a esta Superintendência a correspondência datada de 10/03/2014, 

objetivando esclarecer dúvidas de Conselheiros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal acerca da 

proposta de "Separação de Massas" (cisão) do Plano PPSP. 

41§0P" Previdência Social, patrimbolo de trabalhador brasileiro. 
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126. 	Antes de expor os questionamentos relativos à proposta, os Conselheiros relataram 

que: 

"O Conselho Fiscal da Fundação Petrobrás de Seguridade Social tomou 
conhecimento que o Conselho Deliberativo daquela Entidade, em reunião 
extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2013, aprovou a proposta da 
Diretoria Executiva da Fundação de operacionalização de acordo em processos 
cujo objeto é a concessão de níveis (Acordos Coletivos de Trabalho — ACTs — da 
Petrobrás de 2004/2005/2006), nas ações transitadas em julgado, com decisão 
favorável aos assistidos, e em fase de execução. (Grijó nosso) 

Fundamentada nesta deliberação, a Fundação deverá buscar a celebração de 
acordos judiciais nos termos do memorando JUR — 121/2013, de 12/12/2013. Tais 
acordos deverão alterar significativamente o cálculo das provisões matemáticas de 
assistidos do Plano Petros do Sistema Petrobrás (PPSP) CNPB n°1970.0001-47. 

O referido PPSP está atualmente sendo objeto de uma alteração significativa de 
sua estrutura, e encontra-se no momento aguardando a homologação da proposta 
de Separação de klassa.s pela DEST e posteriormente pela própria Previc. 

A partir de questionamentos feitos pelo Conselho Fiscal da Petros ao jurídico da 
Entidade, verificou-se que houve por parte da Fundação o provisionamento 
financeiro dos valores correspondentes às ações classificadas como prováveis 
perdas. 

Este provisionamento, ainda que insuficiente dada a possibilidade cada vez maior 
de derrotas jurídicas da Fundação em relação ao pleito dos participantes que 
ajuizaram ações semelhantes e estão obtendo vitórias nos tribunais, não se refere a 
outra coisa que não seja o valor .financeiro destas demandas jurídicas. 

PPSP trata-se de um plano de benefícios definido com pagamento vitalício aos 
assistidos. Há que ser considerada toda a consequência atuarial derivada dessas 
ações, em qualquer reajuste implementado nos benefícios concedidos todo o 
correspondente atuarial derivado do compromisso financeiro assumido, e não 
apenas a consequência financeira representada pelo provisionamento do valor 
financeiro correspondente. E o provisionamento contingencial, que é financeiro, 
não abarca o compromisso atuarial assumido nos beneficias concedidos." 

	

127. 	 Após os argumentos expostos, foram apresentados os seguintes questionamentos: 

i) A Fundação Petros terá obrigação de recalcular as novas provisões matemáticas 
correspondentes e alterar a proporcionalidade das massas entre si e, consequentemente, 
a divisão do patrimônio social? 

Resposta:  Na operação de cisão de plano de benefícios, os cálculos referenciais que 
servirão para instrumentalização do processo são inicialmente posicionados em data-base 
fixada pelo órgão estatutário competente da EFPC. Os dados posicionados na data-base 
servirão de base para a verificação dos requisitos exigidos na espécie de operação, a fim 
de estabelecer no processo as condições e os procedimentos para a autorização pela 
Previ c. 

Assim, após a autorização cla operação, nas condições estabelecidas no processo, os 
valores calculados referencialmente na data-base serão recalculados, mediante nova 
avaliação atuarial do plano original (antes da cisão de fato) posicionada na data do 
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recálculo, visando mensurar os direitos e obrigações das partes interessadas em face da 
Operação. 

Vale esclarecer que nos processos de cisão de plano de benefícios deverá haver apuração 
criteriosa do direito acumulado e adquirido no plano original, considerando as regras, 
condições e situação jurídica vigentes no momento da cisão, de modo a garantir a proteção 
dos direitos dos participantes e assistidos envolvidos. 

Havendo déficits decorrentes de tal recalculo para alguma das massas — Repactuados e 
Não-Repactuados — este déficit não deveria ser suportado pela massa original do Plano 
PPSP, haja vista ser decorrente de relações judiciais existentes previamente, quando o 
plano era uno? 

Resposta:  Após apuração do patrimônio do plano original na data do recalculo, este será 
segregado (ativo e passivo), mediante os critérios estabelecidos no processo e aprovados 
pela Previc, os quais constituirão os patrimônios dos planos resultantes. Logo, a cisão do 
Plano PPSP em PPSP-R e PPSP-NR (denominado de "Separação de Massas") resultará 
em dois planos distintos, com patrimônios, regulamentos e CNP13 próprios. 

Dessa forma, pelo princípio da independência patrimonial dos planos de benefícios, 
consagrado na legislação vigente, os recursos de um plano de benefícios não responderão 
por obrigação de outro plano de benefícios operado pela mesma EFPC. 

Portanto, após a cisão, eventuais insuficiências atribuídas a cada grupo (Repactuados e 
Não-Repactuados) mediante a segregação patrimonial do plano original (PPSP) ou que 
eventualmente forem apuradas a partir de então serão equacionadas nos termos das LC 
108 e 1.09 de 2001, observadas as condições e procedimentos estabelecidos na Res. 
MPS/CGPC n° 26/2008 e demais normativos regentes. 

Como .ficará a relação jurídica entre as duas massas a partir do recalculo das provi.sõe,s 
matemáticas? iis coobrigações hgje existentes entre as duas massas do MeS1110 plano 
terão alguma correspondência patrimonial ou financeira? 

Resposta:  Como já mencionado, com base no princípio da independência patrimonial dos 
planos de benefícios, imprescindível para a segurança jurídica do Sistema Fechado de 
Previdência Complementar, após a autorização cisão do Plano PPSP, os patrimônios dos 
planos resultantes (PPSP-R e PPSP-NR) serão administrados separadamente pela EFPC e 
os recursos de um plano não responderão por obrigações do outro, devendo-se manter 
controle das demonstrações contábeis e atuariais por planos de. benefícios. 

Das disposições a seguir transcritas, verifica-se clara vedação legal à coobrigação 
patrimonial ou financeira entre participantes de planos de benefícios distintos. 

LC n° 109/2001  

"Art. 34. A.r entidades fechadas podem ser qualificadas da seguinte .forma, além de 
outras que possam ser definidas pelo órgão regulador e.fi.sealizador: 

1- de acordo com os planos que administram: 

(--) 
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b) com multiplano, quando administram plano ou conjunto de planos de 
benefícios para diversos grupos de participantes, com independência 
patrimonial;" (Grifos nossos) 

Res. CGPC n° 14/2004 

"Art. 3" Cada plano de benefícios possui independência patrimonial em relação aos 
demais planos de benefícios, bem como identidade própria quanto aos aspectos 
regulamentares, cadastrais, atuariais, contábeis e de investimentos. 

§ 1° Os recursos de um plano de beneficias não respondem por obrigações de 
outro plano de benefícios operado pela mesma EFPC." 

Em caso da separação de massas (cisão) do PPSP ser levada a cabo, como ficarão as 
demais dívidas cobradas por ações jurídicas anteriores à data-base da referida 
separação de massas? 

.Resposta:  O termo utilizado "levado a cabo" conferiu certo grau de ambiguidade à 
pergunta. No entanto, considerando a hipótese de "levado a cabo" significar "autorizada", 
vale inicialmente esclarecer que todas as contingências passivas relacionadas ao Plano 
PPSP deverão ser provisionadas de acordo com as normas e práticas contábeis vigentes, 
podendo, a depender da probabilidade de perda (ou êxito), ocasionar impacto na situação 
econômico-financeira do Plano. Registre-se que as informações contábeis devem ser 
levantadas tempestivamente, sobretudo para que possam ser utilizadas no processo 
decisório. 

Assim, na data do recálculo, todas as contingências passivas relacionadas ao Plano PPSP 
serão consideradas no levantamento patrimonial do Plano, com consequente reflexo na 
segregação patrimonial decorrente da cisão cio Plano PPSP. Importa esclarecer que as 
condições e critérios de segregação cio Patrimônio do Plano PPSP para fins da operação, 
serão tratados em tópico específico da análise do relatório circunstanciado sobre a situação 
patrimonial e atuarial dos planos de benefícios envolvidos, antes e clei)ois da operação, na 
mesma data-base, contendo o tratamento dado a todos os exigíveis, fundos, provisões e 
resultados apurados, bem como a descrição detalhada dos procedimentos para apuração 
dos valores do ativo e das provisões matemáticas, devidamente assinado por profissional 
legalmente habilitado. 

Vale lembrar que o Conselho Deliberativo da EFPC é responsável por deliberar sobre a 
aprovação das demonstrações contábeis, cujo controle da gestão compete ao Conselho 
Fiscal, na qualidade de órgão de controle interno da EFPC, o qual é responsável por emitir 
Parecer conclusivo sobre as demonstrações contábeis aprovadas pela Diretoria Executiva e 
pelo Conselho Deliberativo, nos termos do Estatuto Social da EFPC. 

Dessa forma, cumpre ao Conselho Fiscal ter conhecimento cio relatório de todas as ações 
judiciais relacionadas ao Plano, incluindo eventuais reavaliações, e verificar se a EFPC 
está realizando registro contábil adequado das provisões, assim como a divulgação das 
informações sobre os passivos contingentes em notas explicativas, em observância ao 
princípio cla transparência e pleno acesso às informações dos planos de benefícios, 
consagrado no arcabouço legal do Regime Fechado de, Previdência Complementar. 

Previdacia Sodal, pat.rimiinio do trabalhador brasileiro. 
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Além disso, cabe ao Conselho Fiscal observar e fazer com que a EFPC cumpra a 
legislação aplicável às entidades. 

Pelo exposto, entende-se importante solicitar à EFPC (Petros) o envio do Parecer Anual 
do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2014, acompanhado das Notas Explicativas 
às Demonstrações Contábeis em 2013 e 2014, a fim de subsidiar a análise do processo. 

É correto se entender que estarão, sendo criado dois novos planos a partir da proposta de 

separação de massas atualmente em curso? E que cada um deles não terá qualquer 
solidariedade .financeira ou atuarial com o outro ou ainda com o anterior (que seria 
extinto pela separação de massas (cisão)? 

Resposta:  A cisão de planos de benefícios proposta terá como resultado a criação de um 
novo plano para o grupo dos Repactuados, mantendo-se o plano original para os 
participantes Não-Repactuados, resultando em dois regulamentos distintos. Em relação à 
solidariedade financeira e atuarial, entende-se que as respostas aos itens ii) e iii) atendem 
ao presente questionamento. 

As aluais ações de cobrança de reajuste de benefícios ou de cobrança de dividas das 
patrocinadoras terão seu objeto perdido a partir da separação de massas (cisão) do atual 

plano de benefícios? 

Resposta:  Com a cisão cio Plano PPSP em PPSP-R e PPSP-NR, os patrimônios dos 
respectivos planos serão constituídos conforme critérios e condições estabelecidas no 
processo. Assim, a partir dos critérios estabelecidos para a divisão do passivo 
contingencial existente na data-efetiva da operação, os exigíveis contingenciais relativos a 
cada plano comporão seus respectivos patrimônios, conforme a vinculação com cada 
grupo, de modo que eventuais compromissos existentes ou que vierem a ser apurados 
serão de responsabilidade dos patrocinadores, participantes e assistidos no âmbito dos 
Planos PPSP-R e PPSP-NR. 

No que se refere às ações em discussão judicial, em que pese a independência entre 
poderes, é fato que a decisão judicial prevalece sobre a decisão administrativa, de modo 
que a avaliação sobre a perda ou não do objeto das ações judiciais em curso não é 
competência da Previc, mas sim do Poder Judiciário. 

Da Manifestação do Conselho Fiscal sobre a proposta de "Separação de Massas" do Plano 

PPSP 

Por meio cio Encaminhamento Padrão tf 030/2014, protocolado em 14/03/2014, sob 
o comando n° 378350281, o Sr. Epaminondas de Souza Mendes, Presidente do Conselho Fiscal da 
Petros, encaminhou a esta autarquia o expediente CF - 057/2014, de 12/03/2014, pelo qual 
informou que o Conselho Fiscal concluiu pela existência de falhas técnicas na proposta de 
Separação de Massas (Cisão do Plano PPSP), no que concerne à divisão do patrimônio social do  

Plano PPSP,  depois de ter se reunido com os Gerentes Jurídico e de Inovação e Projetos da Potros 
para explicação da proposta, em razão das reclamações apresentadas por participantes Não-
Repactuados. 

Nos termos do expediente, a conclusão do Conselho fundamentou-se nos seguintes 
esclarecirnen tos/argumentos: 

"Os gerentes infOrmaram que 'Oram calculadas as reservas matemáticas do grupo 

de participantes .repactuados e do grupo de não-repactuados, com base na data de 
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01/01/2013. Em seguida, o patrimônio do PPSP fii cindido entre o grupo de 
repactuados e o grupo de não-repactuados, proporcionalmente às reservas 
matemáticas de cada grupo. 

Tendo em vista que existem mais de 20 mil ações judiciais contra a Peitos e a 
Petrobras, especialmente promovidas por participantes não-repactuados, fbram 
calculadas e provisionaclas as contingências respectivas, que serão acrescidas nos 
patrimônios de cada grupo. 

Ainda, segundo os gerentes, a cisão do patrimônio social, apesar de apresentada na 
data base de 01/01/2013, será recalculada, conforme o procedimento anteriormente 
descrito, na data em que a separação das massas fir aprovada pela Previc. 

Alerta o Conselho Fiscal que o erro está em que essas ações judiciais que foram 
provisionadas referem-se a questão de ordem atuarial, e não apenas financeira. 
Fossem financeiras, tudo estaria correto. Porém, sendo questões atuariais, além 
das contingências provisionadas, referentes a pagamentos que terão que ser 
efetuadas pela Peíros, existirão consequências futuras, representadas pelo aumento 
das reservas matemáticas. 

Exemplificando: participantes integrantes cio grupo de não repacluados, muito 
antes da data de 01/01/2013, quando ainda não se falava em Separação de Massas, 
ajuizaram ações questionando a firma de correção de sua suplementação de 
aposentadoria. A .Petros provisionou o valor considerando a perda das ações, haja 
vista que terá que pagar os valores pretéritos decorrentes da nova correção da 
suplementação. Mas, por sua vez, essa nova forma de correção da suplementa ção 
gerará consequências _Aturas, que serão o aumento das reservas matemáticas desse 
grupo de não-pactuados. E esse aumento das reservas matemáticas terá que 
representar zona maior parcela do patrimônio do PPSP. Ou seja, a Petros 
considerou, ao calcular a reserva matemática de cada grupo de participantes, 
apenas a consequência pretérita das ações judiciais, esquecendo-se das 
consequêneias faturas. 

Desta firma, teria a Petros que considerar um novo recálculo das reservas 
matemáticas do gwo de participantes-  não-repactuados, considerando as 
cormuei nelas das  ações judiciais por eles promovidas. O aumento das reservas 
matemáticas geraria tinia maior participação deles no patrimônio social do PPSP 
antes da cisão".  (Grifo nosso) 

Dada a complexidade do processo em apreço, em especial, dos aspectos 
relacionados aos direitos e obrigações dos interessados, importa esclarecer que não obstante a 
EFPC ter proposto inicialmente os critérios e procedimentos para a segregação do patrimônio do 
Plano PPSP, estes serão analisados levando-se em consideração os princípios do "Prévio Custeio", 
da "Proteção aos Participantes" e da "Preservação do Equilíbrio Econômico-Financeiro e Atuarial 
dos Planos de Benefícios", observada a legislação aplicável, bem como os atos e fatos jurídicos 
vigentes. 

Em relação à dúvida quanto ao recálculo das reservas matemáticas em face da cisão, 
cumpre esclarecer que, após a autorização da operação, nas condições estabelecidas no processo, os 
valores calculados referencialmente na data-base serão recalculados, mediante nova avaliação 
atuarial do plano original (cindido) posicionada na data do recálculo, visando mensurar os direitos e 
obrigações das partes interessadas em face da operação, bem como o resultado patrimonial do plano 
de benefícios. 
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Todavia, vale reiterar que, após efetivada a cisão do Plano PPSP, eventuais 
insuficiências apuradas no âmbito dos Planos PPSP-R e PPSP-NR aos grupos (Repactuados ou 
Não-Repactuados), em função da elevação das Reservas Matemáticas, serão equacionadas nos 
termos das LC 108 e 1.09 de 2001, observadas as condições e procedimentos estabelecidos na Res. 
MPS/CGPC n° 26/2008 e demais normativos regentes. 

Da solicitação de informações do Tribunal de Contas da União - TCU 

Em 20/08/2014, a Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da 
Assistência Social do Tribunal de Contas da União protocolou nesta Superintendência o Ofício 
0689/2014-TCU/SecexPrevidência, de 15/08/2014, comando n° 385469700, pelo qual solicitou 
informações relacionadas ao Plano PPSP, com vistas ao saneamento do processo de Denúncia, TC 
013.043/2014-5. 

Na ocasião foram solicitadas as seguintes informações: (i) se .formam constatadas 
irregularidades nos procedimentos relativos à utilização de recursos financeiros do Fundo PPSP e 
do Petros — 2 para custear deficits de custeio administrativo de outros .Planos, configurando-se uso 
irregular de caráter público, (ii) se foram constatadas irregularidades 170S procedimentos relativos 
à decisão de "separação de massas" de participantes do Plano Petros PP,SP, e (iii) se os 
procedimentos acima causaram ou podem causar prejuízos à .Petrobrás. 

Após manifestações da Diretoria de Análise Técnica e da Diretoria de Fiscalização 
sobre a solicitação do TCU, o dossiê foi juntado ao Processo de Cisão cio Plano PPSP ("Separação 
de Massas"), inscrito sob o comando n° 379816430, para conhecimento na análise do processo. 

Assim sendo, destacam-se a seguir informações constantes do dossiê que 
subsidiarão a análise do processo de cisão do Plano PPSP. 

No tocante ao Parecer Anual do Conselho Fiscal, que formalizou o exame das 
Demonstrações Contábeis do Exercício de 201.3, observa-se do item 5.3 que os conselheiros se 
posicionaram contrários à aprovação das Demonstrações Contábeis do Plano PSPP do exercício de 
2013, mediante as seguintes principais razões: 

"5.3.1 Á intenção manifestada pela Pelros no memorando GPF-067/2013, de 19- 
08-2013, no sentido de: i) não repor os recursos que deles . foram retirados; ii) 

continuar a retirar recursos deles no exercício de 2013 e nos próximos 03 (três) 
anos para o equilíbrio administrativo dos planos deficitários citados no item 5.2, 
em vez de seguir o preconizado no Oficio n° 4186/20.12/CG.MC/DIACE/P1?EVIC e 
iii) continuar a retirar recursos deles indefinidamente para o sustento 
administrativo do plano ANAPARprev, instituído pela Associação Nacional dos 
Participantes de Fundos de Pensão; 

5.3.2 A falta de resposta da Petros à solicitação de contrafação de auditoria 
externa, visando calcular o valor retirado dos referidos planos para o .sustento 
administrativo dos planos citados no item 5.2 (memorando CF-01.9-2013, de 14-02- 
2013 e CF-043/2013, de 08-05-2013), contrariando assim o art. 33 do Estatuto da 
Fundação e a legislação em vigor, ao limitar o poder de fiscalização do Conselho 
Fiscal. A relevância dessa contrafação deve-se ao jato de que tal valor, estimado 
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iniciahriente em cerca de R$ 200 milhões, valores históricos, pode ultrapassar R$ 
500 milhões a valores atuais. 

5.33 A falta de resposta da Petro.s à solicitação de contrafação de auditoria 
externa, visando calcular o saldo devedor dos Termos de Compromisso Financeiro, 
cujo valor na data-base de 31-12-2012 foi alterado 03 (três) vezes, sempre com a 
inlerveniência da patrocinadora (memorando CF-166/2013, de 27-11-2013), 
contrariando assim o art. 33 do Estatuto da Fundação e a legislação em vigor, ao 
limitar o poder de fiscalização do Conselho Fiscal. Frise-se que em 31-12-2012 o 
saldo devedor desses Termos foi de 44,3% superior ao saldo existente em 31-12- 
2012 e esta variação causou impacto positivo no déficit técnico do exercício de 
2013 do Plano PeirOS do Sistema Pelrobras, reduzindo-o de R$ 8.345.353 mil para 
R$ 5.487.565 mil; 

5.3.4 A .Petros .foi autuada em cerca de RS 22 milhões pelo não recolhimento de 
P1S/COFINS sobre as receitas auferidas coma a administração de planos de 
benefícios. Considerando que essa autuação já teve sua chance de perda 
reclassilicada para provável, a Entidade deveria ter promovido o rateio desse custo 
entre os planos administrado, em vez de aloca-lo exclusivamente nos Planos Petros 
do Sistema Petrobras e Petros-2." 

	

138. 	No item 5.4, os conselheiros também se manifestaram contrários à aprovação das 
Demonstrações Contábeis Consolidadas da Petros. 

	

1139. 	Adicionalmente dois conselheiros • do Conselho Fiscal apresentaram razões 
complementares às manifestações relatadas, sendo oportuno registrar as informações a seguir para 
subsídio da análise da operação. 

	

140. 	Em relação aos Termos de Compromissos Financeiros, os conselheiros relataram 
que em 2012 foram feitos vários ajustes contábeis nos referidos Termos, inclusive com indicação 
que a atualização do AOR estava errada em relação aos PRÉ-70 desde o exercício de 2009. 
Acrescenta que em 2013 os ajustes praticados nos Termos foram os seguintes: 

"O incremento no saldo total representado pelo ganho econômico foi de 4428% 
(sic), melhorando o resultado do Plano Sistema Petrobras, reduzindo o déficit de 
2013, a seguir os impactos nos Termos: 

Pré-70: crescimento de 110,21% representado pelo ganho econômico de R$ 
2.274.275 mil. 

FAT-FC: crescimento de 5,91%, representado pelo ganho econômico de R$ 
254.775 mil. 

Diferença de Pensão: crescimento de 14,11% representado pelo ganho 
econômico de R$ 337.741 mil. 

Ganho econômico total em 2013: R$ 2.857.791 mil." 

	

141. 	Citam que no caso do Pré-70 foram feitas as seguintes atualizações indicadas em 
Notas Explicativas: 

"Em relação aos ajustes que vem ocorrendo, nas Demonstrações de 2012, Ibi dito 
ao Conselho Fiscal que os ajustes eram necessários, pois ,Ibram encontrados vários 
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erros nos cálculos e na base de dados, principalmente no Pré-70, onde havia 
inconsistência desde 2009. Após tais ajustes em janeiro de 2013 .foi feita nova 
repactuação, entretanto não existem informações claras nas .Notas Explicativos e 
nem no Parecer do Auditor Independente sobre as condições repactuadas. Assim, o 
Conselho Deliberativo solicitou em 2012 à Direção da PETROS a contrafação de 
Auditor Independente para auditor e validar a situação dos Termos, bem como os 
valores apresentados desde 2009. Até a presente data não houve o atendimento de 
nossa solicitação. Situação que nos permite considerar que os valores apresentados 
causam dúvidas em relação às cláusulas dos aludidos Termos, principalmente em 
relação ao Pré-70. A recusa ou .simples omissão da Diretoria Executiva na 
contrafação de uma auditoria independente, solicitada pelo Conselho Fiscal,. 
remete a dúvidas ainda maiores em relação aos números apresentados."  (Grifo 
nosso) 

Já em relação ao PGA da entidade, informaram que apesar de ter evoluída a situação 

de financiamento cio déficit administrativo de vários planos administrados pela PETROS com a 

utilização do Fundo Administrativo dos Planos PPSP e PETROS 2, observa-se do critério 

estabelecido pelo Conselho Deliberativo que a maior parcela dos gastos administrativos dos planos 
continua sendo coberta pelos fundos administrativos dos referidos planos. 

Aponta que o critério adotado mantém a transferência de recursos de um plano para 

outro, situação não permitida pelo §1° do art. 3° da Resolução CGPC n° 14/2004, bem como não 
atende aos requisitos da Resolução CGPC n° 29/2009, inclusive gerando superávit administrativo 

fictício para alguns planos que estão formando fundos administrativos. 

Ainda em relação ao assunto, ressalta que não foi evidenciada nas Demonstrações 

Contábeis e nas Notas Explicativas os valores das dívidas administrativas dos planos deficitários 

em custeio administrativo para com os Fundos Administrativos dos Planos PPSP e PETROS 2, 

principalmente daqueles planos que saíram da administração cia PETROS. 

Em razão do exposto, importa registrar manifestação da DIFIS sobre a questão, 

registrada na Nota n° 40/2014/CGFD/DIFIS/PREV1C, de 01.109/2014, elaborada em resposta à 

solicitação do TCU: 

"No ano de 2011, 'aram realizadas Fiscalizações Diretas — FD em planos de 
benefícios administrados pela Petros, onde se verificou a inadequação dos 
procedimentos adotados. Após todo o processo, em atenção às determinações 
resultantes das Fiscalizações Diretas e também ao Oficio n" 
2.635/2011/CGMC/DIACE/PREVIC, a Entidade promoveu ajustes nos 
procedimentos contábeis e nos balanceies referentes ao primeiro trimestre de 2012. 

(Grifo nosso) 

Quanto à participação de cada plano de beneficias no plano de gestão 
administrativa, a EFPC alega que a gestão do custeio administrativo dos planos de 
benefícios era realizada de forma compartilhada., e, portanto, não haveria 
possibilidade de se levantar a participação de cada plano de benefícios no Fundo 
Administrativo do PGA. 

Previamela Social, patrimônio do trabalhador brasileiro. 39 

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco "N", 7 0  andar - CEP 70.040-000 - Brasília — DF — (61) 2021-2043 — pr0vic.ditecfflore5icAp_y,11r 

PARECER n" 102 - POTROS - Exigências à Cisfio do Planto Pclros - FR: c JAS 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54575335.



Dos requerimentos de interessados. 

Previdência Social, Fitrirriênin da trabalhador brasileiro. 
40 

  

4 

 

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 

Observa-se ainda que a entidade afirma ter tomado as providências para a sua 
adequação como a revisão e atualização do modelo de apuração de gastos, 
critérios de viabilidade financeira, dentre outras no intuito de atender as demandas 
solicitadas. Diante desta situação, a entidade manifestou, em reunião datada de 29 
de agosto de 2013, a intenção de propositura de Termo de Ajustamento de Conduta 
— TAC com o objetivo de equacionar e equilibrar o custeio administrativo dos 
planos de benefícios administrados pela EFPC, na forma da Instrução 
MPS/PREVIC n° 03, de 29 de junho de 2010. 

A proposta de TA C encontra-se em trâmite na PREVIC". 

Sobre outros assuntos que se encontram pendentes, os conselheiros declararam ser 
necessária a opinião de perito atuarial contratado, também sob supervisão do Conselho Fiscal, para 
analisar a consistência atuarial do plano. Alegam uma postura altamente conservadora da atuária da 
Petros. 

Como fundamento, cita o Termo de Ajuste, do AOR que, ao ver do Conselho Fiscal, 
é lesivo aos participantes do Plano PPSP. Relatam que por esse Termo, as patrocinadoras mesmo 
tendo reconhecido a procedência de alguns itens da Ação Civil Pública que cobra a dívida se 
propõem a pagar esta parte só depois de decorridos 20 anos. Com  isto, a dívida se dissipará, 
inclusive em face das seguidas previsões atuariais conservadoras que vem gerando sucessivos 
déficits. Por isso, afirmaram a necessidade de análise do Termo por juristas e atuário independente. 

Por fim, concluiu dizendo que com o erro identificado no :fechamento de 2012 de 
atualização do AOR em relação aos Pré-70, cresce em importância a necessidade de uma 
auditoria externa independente em todo o AOR. 

Tendo em vista a relevância do Conselho Fiscal como parte integrante do sistema de 
governança da entidade, exercendo funções essenciais para o controle interno, fiscalização e 
monitoramento dos resultados, para subsídio da análise da operação serão solicitadas as 
manifestações a seguir, a fim de conferir maior segurança e transparência ao processo, sobretudo no 
que se refere à apuração dos direitos e obrigações das partes interessadas. 

> Pareceres conclusivos de auditores independentes em relação à: 

Adequado registro contábil dos exigíveis contingenciais do Plano PPSP, 
face à legislação contábil em vigor; e 

(ii) 	Aderência das hipóteses atuariais do Plano PPSP adotadas na avaliação 
atuarial de cisão do Plano PPSP e, por conseguinte, sobre os valores 
decorrentes dos compromissos firmados nos Termos: FAT/FC, Pré-70 e 
Diferença de Pensão (AOR), apurados na data base da cisão. 

Quanto às inadequações apontadas pelo Conselho Fiscal em relação à gestão do 
Fundo Administrativo do Plano PPSP, entende-se necessário solicitar à Diretoria de Fiscalização 
informações a respeito do mencionado Termo de Ajustamento de Conduta TAC e o envio do 
Regulamento do PGA da entidade, para subsídio da análise da operação. 

(i) 
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Em 24 de novembro de 2014, o escritório de Advocacia Derbly Advogados 
Associados, representado pelo Advogado Rogério José Pereira Derbly, protocolou junto à Previc, 
sob o comando n° 390248353, pedido de impugnação do processo de "Separação de Massas" do 
Plano PPSP, em nome de um grupo de participantes do Plano PPSP. 

O requerente apresentou alegações e documentos com a finalidade de fundamentar o 
pedido, apresentado ao final uma série de questionamentos sobre os quais requereu análise e 
decisão desta Superintendência. 

Destacam-se a seguir as principais considerações e alegações do requerente: 

Preliminarmente o requerente registra que em Audiência Pública, realizada em 02/11/2013, 
na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na qual participaram a Associação 
dos Engenheiros da Petrobras (AEPET); a Associação de Mantenedor-Beneficiários da 
Petros (AMBEP); a Associação Nacional dos Participantes da Petros (APAPE); a Federação 
Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas e Anistiados cio Sistema Petrobras 
e Petros (FENASPE), o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (SINDPETRO/RJ) e o 
Grupo em Defesa dos Participantes da Petros — GDPAPE, restou declarado por todas estas 
entidades representativas que são contra a "Separação de Massas" do Plano PPSP. 

Suscita que a repactuação aprovada em 2008, pela Portaria 2.123, está sendo alvo do 
Mandato de Segurança Coletivo n° 0006718-18.2009.4.01.3400, em curso na 4a  Vara 
federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, cujo referido Juízo deferiu medida liminar 
por meio da qual sustou os efeitos da referida Portaria. Esclarece que embora os efeitos da 
referida liminar foram suspensos por decisão do Tribunal Regional Federal da 1" Região, 
não há até o presente momento decisão de mérito em sede de primeiro grau, razão pela qual 
a Previc deveria agir com cautela suspendendo o processo em questão até o trânsito em 
julgado do referido mandado de segurança. 

Em seguida, cita que a Petros sustenta o pedido de Separação de Massas alegando o 
desconforto técnico quanto aos riscos atuariais biométricos que na visão dela estaria 
causando uma espécie de mutualismo perverso entre os grupos Repactuados e Não 
Repactuados que somente seria minimizado com a Separação de Massas. Entretanto, o 
requerente contesta que o argumento da entidade não se sustenta em prova técnica pre-
existente necessária e imprescindível a justificar de forma objetiva ao tal alegado 
mutualismo perverso do Plano PPSP. Salienta que o requerimento apresentado pela Petros é 
sustentado apenas em. hipóteses. 

Em sentido oposto ao argumento da entidade, o requerente sustenta que o fato de o Plano 
PPSP possuir Repactuados e Não Repactuados não faz emergir a necessidade de sua divisão 
em massas distintas, pelo contrário, declara que mesmo com as inovações nos diplomas 
legais que causaram a distinção entre os participantes do Plano PPSP não foi necessá -io 
separar as massas, eis que a repactuação trouxe equilíbrio e estabilidade ao Plano PPSP. 

Em outras palavras declara que aquela situação existente em 2006 quando da aprovação da 
repactuação nos dias atuais não mais existe em razão do fato de que 111 alS de 75% dos 
participantes, assistidos e beneficiários aderirem a desvinculação da paridade salarial para 
aderir ao IPCA como indexador de reajustamento cios benefícios. Registra que a 
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Repactuação surgiu da necessidade de se adequar o Plano PPSP às novas necessidades 
atuariais face à indexação do reajuste das suplementações ao percentual de aumento 
concedido aos empregados ativos. 

Sob os argumentos de que a tábua de mortalidade para ambos os grupos (Repactuados e 
Não Repactuados) está correta e alinhada, bem como 75% dos integrantes do Plano PPSP 
desindexaram o aumento da ativa optando pelo reajustamento de suas suplementações pelo 
IPCA., indaga: quais seriam os motivos técnicos que poderiam justificar e autorizar a 
"Separação de Massas"? 

Destaca ainda que outros dois pontos importantes a serem enfrentados pela Previc referem-
se à falta de aportes financeiros de contribuições normais e extraordinárias que começaram 
a ser discutidas administrativamente por meio de notificações extrajudiciais endereçadas à 
STEA bem como à BDO e aos Conselheiros Fiscais, todas referentes ao "Complemento de 
Remuneração Mínima por Nível e Regime (Complemento da RMNR)" e ao Plano de 
Cargos e Salários PCAC/2007 trazidas ao conhecimento deste órgão. 

Sobre os pontos levantados preliminarmente, o requerente assim concluiu: (i) A Separação 
de Massas não conta com a aprovação de cerca de 90% dos participantes e assistidos, 
conforme a ata da Audiência Pública realizada na ALERJ; (ii) O fato de que o pedido 
apresentado pela Petros não ter sido apresentado com a devida e imprescindível prova da 
existência do mutualismo perverso do Plano revela a sua impropriedade técnica e fática, 
pois, não há provas de suas alegações; e (iii) Existem outros fatos como a falta de aporte de 
contribuições normais e extraordinárias referentes ao Complemento da RMNR e ao Piano 
de Cargos e Salários PCAC/2007. 

154. 	Feita a conclusão acima sobre as considerações iniciais, o requerente seguiu com as 
seguintes principais alegações: 

Inicialmente contesta o fundamento de que a "Separação de Massas" decorre de Acordo 
Coletivo de Trabalho firmado no ano de 2011 entre as Patrocinadoras e alguns Sindicatos, 
alegando que essa negociação não teve a participação da Petros. 

Outro fundamento contestado pelo requerente refere-se ao AOR homologado pelo Juízo de 
Direto da 18" Vara Cível cio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos da 
Ação Civil Pública, por meio do qual as Patrocinadoras se obrigaram ao pagamento de 
dividas ;  em particular, com o serviço passado dos chamados "Pré-70". Alega que nem todos 
os sindicatos autores da referida ação concordaram, ou melhor, aceitaram o acordo de 
obrigações recíprocas. 

Nesse sentido, conclui o requerente que o Acordo de Obrigações Recíproca (AOR) não foi 
homologado pela totalidade dos autores da referida Ação Civil Pública, logo não se pode 
tratá-lo como um ato que possa produzir os efeitos que pretende dar à Petros, mais ainda se 
não foi proferida sentença para aqueles que não aceitaram o AOR. 

Isto posto, apela o requerente que se os motivos acima não forem suficientes para o 
indeferimento cio pedido de "Separação de Massas", resta o fato de que não existe no 
ordenamento jurídico pátrio legislativo, assim como regulamentado, nenhuma norma 
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jurídica ou Orientação Técnica no sentido de autorizar a Administração Pública, que está 
por preceito constitucional vinculada à norma legal, a autorizar a "Separação de Massas". 

e) Outro ponto destacado pelo requerente é o fato de que a Federação Única dos Petroleiros 
FUP não representa a vontade de todos os participantes lata' sensu do Plano PPSP e isto 
ficou claro quando as associações que representam cerca de 90% de todos os assistidos e 
participantes bem como todos os representados na base do SINDPETRO/RJ em Audiência 
Pública, confirmaram serem contra à "Separação de Massas". 

O Sobre o Parecer Jurídico elaborado pela Consultoria Bocater, Camargo, Costa e Silva 
Advogados, opina o requerente que referido Parecer deixou a desejar, pois, não conseguiu 
trazer fundamentos e justificativas técnicas e jurídicas que pudessem subsidiar a pretensão 
da "Separação de Massas", notadamente sobre a aplicabilidade do inciso 11 do art. 3 0  dá 
LC/1.09/2001. 

155. 	Após as considerações e alegações postas, o requerente solicitou a análise e decisão 
desta Superintendência sobre os seguintes questionamentos: 

"I) Diante do fato de inexistir Norma .1urídica„seja legislada ou regulamentada que autorize 
a análise e aprovação de "Separação de Massas", reconhecida inclusive em destaque a 
GLOBALPREV, os requerentes pedem a reconsideração da decisão técnica de 
383/408 para que, reconhecendo que o Ato Administrativo não encontra respaldo na Lei, 
ou seja, por inexistir norma que autorize a Administração Pública agir que anule a 

própria decisão indeferindo a pretensão da Fundação Petros. 

Resposta: A fim de afastar qualquer dúvida quanto à legalidade da operação em análise, 
esclarecemos que desde o protocolo da referida "Separação de Massas" nesta 
Superintendência tal requerimento está sendo analisado conforme os parâmetros e 
condições legais exigidos nos processos de cisão de plano de benefícios. Assim sendo, 
cumpre-nos reiterar que os processos de cisão de plano de benefícios são analisados com 
fundamento no inciso II cio art. 33 da Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001., e 
no artigo 62 do Regimento interno desta Superintendência, considerando para tanto os 
procedimentos dispostos na Instrução Previc n° 16, de 12 de novembro de 2014.. 

2) Que não seja aplicado o inciso II do art. 33 da Lei Complementar 109/2001 ao pedido da 

Fundação Petros, dispositivo legal aplicado apenas e exclusivamente nos casos de 
reorganização societária (cisão, fusão e incorporação) de empresas e não para subsidiar a 
"Separação de Massas" do Plano PPSP cujas patrocinadoras não tiveram nenhuma das 
alterações societárias a justificar a atração do referido dispositivo legal. 

Resposta: Em face da resposta ao item anterior e no já exposto anteriormente, sem 
desconsiderar outras possibilidades, o requerimento de cisão de plano de benefícios pode 
decorrer da opção clo(s) patrocinador(es) em gerir o plano de benefícios separadamente, 
em virtude de reorganização societária ou da transferência coletiva de empregados ou 
mesmo da necessária segregação de massas,  resguardando, em todos os casos, os direitos 
acumulados e adquiridos dos participantes e assistidos. 
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Que não seja conferido ao Acordo de Obrigações Reciprocas o efeito e a extensão que 
pretende a requerente, uma vez o mesmo não ter sido aquiescido por todos os autores da 
Ação Civil Pública em curso na 18" Vara Cível do =RI 

Resposta: Reiteramos que a autorização de cisão de plano de benefícios é prerrogativa 
exclusiva da Previc, não estando, portanto, sujeita a acordos firmados entre partes 
interessadas, salvo se a proposta se coadunar com os preceitos legais e normativos 
aplicáveis ao caso. 

Que seja levado em consideração a manifestação contrária a separação de massas dos 
cerca de 90% dos integrantes do Plano PPSP contida na Ata da Audiência Pública 
ocorrida na ALER.1 no dia 2 de dezembro de 2013. 

Resposta: No presente caso, a operação foi proposta pelos patrocinadores que decidiram 
em conjunto com a EFPC efetuar a cisão do PPSP, com prévia e expressa manifestação 
favorável do órgão responsável pela supervisão, coordenação e controle dos 
patrocinadores. Registra-se ainda que os participantes são representados nos órgãos 
estatutários da entidade. Além disso, processo está sendo analisado pela Previc que tem o 
dever de observar a preservação dos direitos adquirido e acumulado dos participantes. 

Requer seja à fundação Petros intimada a demonstrar de firma inequívoca que a 
manutenção do Plano PPSP vem causando perversidade ao mutualismo. 

Resposta: A presente ponderação foi avaliada na análise dos documentos apresentados 
pela entidade no presente processo e será feita exigência para que a EFPC demonstre o 
indevido subsídio cruzado. 

Que, caso não seja anulado o ato por meio de revisão, que então seja suspenso este 
procedimento até o resultado final do Mandado de Segurança Coletivo n° 006718- 
18.2009.4.01.3400 em curso perante a 4" Vara Federal de Brasília o qual possui decisão 
liminar de nulidade da portaria 2123/2008, liminar esta suspensa por decisão monocrática 
proferida pelo Tribunal Regional Federal enquanto não estiver o seu trânsito em julgado 
ocorrido, destacando que sequer a decisão de mérito proferido em primeira instância. 

Resposta: De acordo com o art. 19 da Instrução Previc n° 16, de 12 de novembro de 2014, 
são hipóteses de suspensão de requerimento: 

- existência de auto de infração impeditivo de apreciação do requerimento da 
EFPC, respeitada a .fluência dos prazos administrativos de prescrição e 
decadência; 

II - processo administrativo ou demanda impeditivos de apreciação do 
requerimento da EFPC; 

- processo judicial com decisão vigente que impeça a apreciação do 
requerimento pela DITEC, sob pena de afronta à decisão judicial; 

IV - caso fortuito ou firça maior que ocasione a impossibilidade de apreciação do 
requerimento da EFPC; e 

V - por solicitação da EFPC, devidamente motivada." (Grifo nosso) 

Previdência Social, patrimônio do trabalhador brasileiro. 
44 

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco "N", 70 
 andar - CEP 70.040-000 - Brasília — DF — (61) 2021-2043 — previc.ditecPnrevic.gov ,br  

PARECER n" 102 - PETROS - Exigências b Cisão do Plano Pctros -1 1 17C e JAS 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54575335.



Lir 

  

 

 

SUPERINTENDÉNCIA NACIONAL DE 

PREVIDËNCIA COMPLEMENTAR 

 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Tendo em vista que a medida liminar concedida ecu razão cio Mandato de Segurança 
Coletivo n° 0006718-18.2009.4.01.3400 encontra-se com seus efeitos suspensos por 
decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme o próprio requerente informa 
e consulta realizada no si.te do T:R.F no dia 26/05/2015, entende-se que não caberia a 
suspensão pelo disposto no art. 19, em especial no inciso HL 

Requerem que esta Autarquia proceda no caso de prosseguir com a análise do pedido que 
o faça levando em consideração os fatos narrados nas notificações extrajudiciais 
encaminhadas ao Conselho Fiscal da Fundação Petrobras de Seguridade Social; às STEA 
serviços técnicos de estatística e atuária Ltda., bem como a BDO cujas cópias estão sendo 
acostadas juntamente com a presente impugnação por conterem aspectos técnicos 
relevantes sem os quais não se poderá mesmo se possível fosse superar os pedidos acima já 
realizados, em especial a falta do aporte financeiro devido pelas patrocinadoras em 

decorrência da alteração do Plano de CarRVS e Salários e, ainda, em decorrência do 

complemento da RMWR conforme  documentos em anexo.  (Grifo nosso) 

Resposta: Diante da ponderação apresentada, serão solicitados esclarecimentos à entidade 
a fim de resguardar os direitos e obrigações dos interessados no presente processo. 

Requerem também ajuntada de cópia do processo CV.114/SP n° 17/2014 por meio do qual 
os requerentes suscitaram erro no Balanço apresentado pelas patrocinadoras em razão de  

não registrarem a sua responsabilidade por eventual déficit  nos exatos termas do inciso IX 

do art. 48 do Regulamento da Fundação Petrobras notadamente das afirmações de que 

não existe esta responsabilidade.  (Grifo nosso) 

Resposta: O fato de a patrocinadora ter reconhecido ou não no Balanço sua obrigação por 
eventual deficit no plano, não a exime das responsabilidades legais previstas 
especialmente na Resolução CGPC 26/2008. 

Requerem, diante do fato de a Fundação ter sido intimada a apresentar novos estudos e 
exigências de folhas. 406/407, em atendimento aos princípios da ampla defesa e do 
contraditório que seja concedido prazo de 60 dias para que pOSS0111 juntamente com seu 
corpo técnico analisarem toda a documentação apresentada a qual deve vir acompanhada 
das cópias do processo a partir de folhas 408 o que desde já requerem, prazo este que deve 
fluir a partir da disponibilização das referidas cópias. 

Resposta: Esclarecemos que com base no parágrafo único do art. 24 da Lei 
Complementar n° 109/2001, e nos artigos 1" e 4" da Instrução Previc n" 13, de 1.2 de 
novembro de 2014, a entidade deverá manter informados os participantes e assistidos do 
Plano PPSP em todas as fases da presente operação, disponibilizando em canal de 
comunicação de fácil acesso, todos os atos praticados no processo, bem como os 
documentos expedidos pelo órgão estatutário competente, sem prejuízo de outras 
informações de interesse pessoal solicitadas pelos interessados, a fim de conferir total 
transparência ao processo. Caso a entidade haja em desacordo com o princípio da. 
transparência e pleno acesso às informações dos planos de benefícios, estará sujeita às 
penalidades previstas na legislação vigente. 

Requerem por fim que todas as notificações sejam encaminhadas para O escritório do 
subscritor da presente que fica localizado na Rua da Ajuda, 35, grupo 1002 — Centro — Rio 
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de Janeiro — CEP 20.040-915 ou por meio do telefone 21 22924944 e, ainda, 21 2673- 
0380." 

Resposta: As informações de interesse pessoal específicas deverão ser obtidas 
diretamente com a Entidade, conforme a resposta ao item anterior. 

1.56. 	Além dos requerimentos relatados anteriormente, cumpre-nos registrar que as 
considerações e alegações trazidas aos autos pelos requerimentos inscritos sobre os comandos n° 
381503039, 383731077, 390783441 e 391.368662, formulados respectivamente pelos interessados, 
Sr. Antônio Freire de Faria, Grupo em Defesa dos Participantes da Petros — GDPAPE, MPF/PR-RJ 
e MPF/PR-RS, sendo os dois últimos a partir da provocação do GDPAPE e dos assistidos Raul 
Tadeu Bergmann, Marco Antônio Cestari e Carlos Henrique Furlan, pela relevância, foram 
consideradas na análise do processo, em observância ao disposto no inciso III, do art. 3 0  da Lei n° 
9.784/99. 

Considerações Finais 

1.57. 	 Cumpre destacar que foi expedido o Memorando n° 694/CGTR/DITEC/PREVIC, de 
08 de maio de 2015, à Coordenação-Geral de Monitoramento de Investimentos, solicitando 
manifestação da CGMI quanto ao estudo apresentado pela Petros no tocante à segurança 
econômico-financeira e atuarial dos Planos resultantes da Cisão do PPSP, em especial no que diz 
respeito à liquidez, solvência e equilíbrio dos referidos Pianos. 

Também foi encaminhado o Memorando n° 695/CGTR/DITEC/PREVIC, de 08 de 
maio de 2015, à Coordenação-Geral de Monitoramento Atuarial, solicitando manifestação da 
CG.M.A quanto à aderência da nota técnica atuarial ao regulamento do PPSP e à legislação vigente, 
em especial quanto aos direitos e obrigações estabelecidos no regulamento. 

Será enviado ainda Memorando à Diretoria de Fiscalização, solicitando 
esclarecimentos em relação ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com a Petros, 
com o objetivo de equacionar e equilibrar o custeio administrativo dos planos de benefícios 
administrados pela EFPC, na forma da Instrução MPS/PREVIC n°03, de 29 de junho de 2010. 

:1.60. 	Registra-se que até o presente momento, não houve retorno dos referidos 
memorandos. 

Tendo em vista, o fundo previdencial contabilizado no balancete do PPSP 
posicionado em dezembro de 2014, posterior à data-base da operação proposta, a EFPC deverá 
esclarecer a natureza e a Motivação do registro, sendo que os critérios de segregação deverão 
constar de toda a documentação pertinente. 

Conclusão 

Por fim, após verificarmos a documentação apresentada, concluímos que a 
continuidade da análise fica condicionada ao cumprimento pela entidade das seguintes exigências: 

Quanto à documentação 

a) Encaminhar Nota Técnica Atuarial referente ao novo plano resultante da cisão 
pretendida (PPSP -R); 
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b) Encaminhar Nota Técnica Atuarial referente ao Plano PPSP-NR refletindo as alterações 

regulamentares propostas; 

c)• Encaminhar Termo de Cisão do PPSP celebrado entre as partes, devidamente assinado; 

Encaminhar balanço patrimonial dos planos de benefícios envolvidos na operação, 
posicionados na data-base, com segregação do ativo e do passivo entre os grupos de 
participantes afetados, devidamente assinado por profissional legalmente habilitado e pelo 

representante legal da EFPC; 
• 

Apresentar relatório circunstanciado sobre a situação patrimonial e atuarial dos planos 

de benefícios envolvidos, antes e depois da operação, na mesma data-base, contendo o 
tratamento dado a todos os exigíveis, fundos, provisões e resultados apurados, bem como a 

descrição detalhada dos procedimentos para apuração . dos valores do ativo e das provisões 

matemáticas, devidamente assinado por profissional legalmente habilitado, conforme 

disposto no inciso XV do art. 7 0  do Anexo II da Instrução Previc n° 16/2014; 

I) 	Incluir no relatório circunstanciado o tratamento a ser 'dado ao findo previdencial, 

registrado no balancete de dezembro de 2014, na cisão do PPSP; 

Em relação às ações judiciais impetradas contra a Entidade que envolvam o PPSP, 
deverá ser apresentado um demonstrativo, contendo: montante das ações na data-base 
segregado pela natureza (tributária, previdencial, trabalhista, etc.) e pela ma.s.sa de 

participantes a que se refere (repactuados e/ou não repactuados); 

Encaminhar Regulamento do PGA da entidade; 

Quanto à Declaração de Ciência e Concordância dos Patrocinadores 

Encaminhar Declaração atualizada de Ciência e Concordáncia de todos os 
Patrocinadores, inclusive quanto à Cisão do PPSP, em atendimento ao disposto na alínea 

"I" do inciso VI do § 1" do art. 5 0  da Resolução CGPC n° 08/2004; 

Quanto ao Cadastro dos Patrocinadores 

Informar se a empresa Pelrobras Logística de Produção e Exploração S.A. permanece 
como patrocinadora do Plano, uma vez que não há qualquer menção à referida empresa no 

presente processo; 

Quanto ao Regulamento Proposto do Plano PPSP .Repactuados e ao Quadro Comparativo 

k) Encaminhar o regulamento proposto somente com as cláusulas referentes a massa de 
participantes e assistidos vinculada ao Plano, em atendimento ao disposto na alínea "a" 

do inciso VI do § 1' do art. 5 0  da .Resolução CGPC n" 08/2004; 

I) Conforme dispõe a Resolução CGPC n° 08 de 19/02/2004 o regulamento deverá conter 

um Glossário; 

.1) 
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Encaminhar quadro comparativo com o texto vigente e texto proposto, com re.spectiva 
justificativa, em atendimento ao dLsposto na alínea "b" do inciso VI do ,sç 1 0  do art. 50  da Resolução CGPC n° 08/2004; 

Quanto ao Regulamento Proposto do Plano PPSP 
— Não Repactuados e ao Quadro Comparativo 

Encaminhar -o regulamento proposto somente com as cláusulas referentes a massa de 
participantes e assistidos vinculada ao Plano, em atendimento ao disposto na alínea "a" 
do 157CiSO VI do § I" do art. 5 0 

 da Resolução CGPC n" 08/2004; 

Conforme dispõe a Resolução CGPC n" 08 de 19/02/2004 o regulamento deverá conter 
Glo.mirio; 

Encaminhar quadro comparativo com o texto vigente e texto proposto, com respectiva 
justificativa, em atendimento ao disposto na alínea "b" do inciso VI do ,55 .  I' do art. 50 da Resolução CGPC no 08/2004; 

Quanto à Ata do Órgão Estatutário Conwetente da EFPC 

Encaminhar aia do Conselho Deliberativo da Petros com o registro da aprovação do 
processo de cisão do PPS'P, bem como de toda a documentação pertinente, em atendimento 
ao di,sposto na alínea "e" do inciso VI do 55' I' do art. 5 0  da Resolução CGPC n° 08/2004,- 

Quanto à Manifestação do .DEST 

1) Encaminhar parecer favorável do órgão responsável pela supervisão e controle dos 
patrocinadores, em atendimento ao disposto no art. 9" da Resolução CGPC n° 08/2004, 
combinado com o art. 4" do Anexo II da Instrução Previc n° 16/2014, considerando as 
exigências efetuadas pela Previc; 

Quanto à Manifestação do Conselho Fiscal 

Encaminhar Parecer Anual do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2014, 
acompanhado das Notas Explicativos às Demonstrações Contábeis em 2013 e 2014, afim 
de subsidiar a análise do processo; 

Quanto à Manifestação .huldica 

Encaminhar manifestação jurídica referente aos regulamentos propostos, em especial 
quanto ao direito adquirido e acumulado dos participantes e assistidos do PPSP, 
considerando as exigências efetuadas pela Previc; 

Quanto ao Parecer Atuarial 

Ajustar a conclusão do parecer atuarial, visto que a informação referente aos valoles de 
déficit técnico da massa repactuada e não repactuada estão divergentes daqueles apresentados no quadro; 

(1) 
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Benefícios PPSP, em razão das reorganizações societárias ocorridas; 
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v) Deverá demonstrar de forma clara e objetiva o indevido subsídio cruzado entre os grupos 

Repactuadas e Não Repactuados, observado nas avaliações atuariais anuais do Plano, que 

estabeleceram os planos de custeios anuais a partir das repactuaçõe.s de regras ocorridas 
em 2007 e 2012; 

149 Deverá apresentar a parte do custeio normal e extraordinário relativo aos participantes e 

assistidos do Plano PPSP em cada ano, segregado entre Repactuados e Não Repactuados, 
com evidenciação da diferença indevida, destinada a suportar um custo atuarial que 
ultrapasse aquele relativo a cada grupo, seja normal ou extraordinário, em razão das 
regras que diferenciam Repactuados de Não Repactuados no regulamento do Plano PPSP; 

Quanto ao Estudo de Aderência 

x) Apresentar estudo de aderência das hipóteses atuariais adotadas na avaliação atuarial na 
data-base da cisão, inclusive da taxa de juros, em relação à massa total (Repactuados e 
Não Repactuado.$), considerando o disposto no art. 5 0  da Instrução Previc n 0  7, de 12 de 
dezembro de 2013; 

Quanto ao Convênio de Adesão ao PPSP - Repactuados 

.Y) Alterar o inciso da Resolução CGPC n" 08/2004 citado antes da cláusula primeira, pois 
trata-se de aprovação de convênio de adesão; 

z) Excluir a letra "b" que faz referência a outro convênio de adesão; 

aa) Rever, quando for o caso, todas as referências a documentos aprovados pelo órgão 
estatutário competente da entidade, tendo em vista as exigências deste Parecer solicitando 
nova,s. aprovações; 

bb) Substituir as referências à "Separação de Massas" por "Cisão", a fim de conferir 
transparência e segurança à operação; 

Quanto ao Termo Aditivo ao Convênio de Adesão Vigente 

cc) Excluir a subdivisão do Convênio de Adesão prevista no item "e" das considerações, na 
alínea "d" da Cláusula Primeira — Do Objeto e na Cláusula Décima — Das Alterações 

Decorrentes da Separação de Massas; 

dd) Alterar o texto do item 2.1 da Minuta do Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Adesão 
de firma que não haja ressalvas quanto à abrangência da solidariedade dentro do 

respectivo plano; 

ee) Incluir dispositivo com o objetivo de esclarecer que o patrocnno se refere somente aos 
participantes e assistidos não repactuadas; 
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gg) Rever, quando for o caso, todas as referências a documentos aprovados pelo órgão 
estatutário competente da entidade, tendo em vista as exigências deste Parecer solicitando 
novas aprovações,. 

hh) Substituir as referências à "Separação de Massas" por "Cisão", a .fim de conferir 
transparência e segurança à operação; 

Quanto ao Comunicado aos Participantes 

ii) Comprovar o envio de novo comunicado aos participantes e assistidos do PPSP, 
observando o disposto no inciso IV do ,sr 8' do art. 7' do anexo II da Instrução 
MPS/PREVIC/DC n° 16, de 12 de novembro de 2014; 

Quanto à Auditoria Independente 

.1» Apresentar Parecer conclusivo de auditores independentes em relação ao adequado 
registro contábil dos exigíveis contingenciais do Plano PPSP, face à legislação contábil em 
vigor, e à aderência das hipóteses atuariais do Plano PPSP adotadas na avaliação atuarial 
de cisão cio Plano PPSP e, por conseguinte, sobre os valores decorrentes dos 
compromissos firmados nos Termos: FAT/FC, Pré-70 e Diferença de Pensão (AOR), 
apurados na data base da cisão. 

Quanto aos Esclarecimentos Necessários 

Idc) Posicionar-se sobre o 7° questionamento do item 155 deste Parecer, efetuado pelo Derbly 
Advogados Associados, na qualidade de representante de participantes do PPSP; 

11) Esclarecer sobre a natureza e a motivação da constituição do findo previdencial 
registrado no balancete de dezembro de 2014; e 

mm) Posicionar-se sobre a viabilidade da operação pleiteada, face aos riscos inerentes ao 
processo, levando em consideração as exigências deste Parecer. 

Encaminhamento 

163. 	Tudo exposto, encaminhe-se o presente Parecer para apreciação da Sra. 
Coordenadora-Geral da CGTR e do Sr. Diretor de Análise Técnica, bem corno minuta de ofício para 
expedição, caso seus termos sejam ratificados. 

Brasilã(1F), 27 de maio de 2015. 

  

  

emolido F ria Ca doira 
Especialista em Previdência Complementar 

Al es Souto 
Especiali, 	Previdência Complementar 

Cumpre registrar que após a conclusão da análise dos especialistas, houve o retorno dos 
memorandos encaminhados à CGMI e à CGMA, por meio das Notas n° 
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21812015/CGMI/DIACE/PREVIC, 	de 	11 	de 	junho 	de 	2015, 	e 	n" 
087/2015/CGMA/DIACE/PREVIC, de 29 de maio de 2015. 

De acordo com a Nota da COMI, verifica-se que não houve apontamentos impeditivos à cisão clo 
PPSP em relação à liquidez, solvência e equilíbrio dos planos resultantes. Por sua vez, destaca-se a 
conclusão da Nota da CGMA transcrita abaixo: 

"Dentro do escopo da análise aqui realizada, entendemos que a NTA está refletindo 
adequadamente as regras constantes do regulamento do plano, especificamente no que concerne às 
diferenças aplicadas aos participantes "repactuados" e "não repactuados". Entretanto, cabe 
apontar que dentro de um processo de cisão de plano é de suma importância que seja possível 
verificar-se o efeito no custeio, no custo e no impacto sobre os cálculos das provisões 11701C11141iCaS, 

em relação aos participantes "repactuados" e "não repactuados" de .forma apartada, para que o 
impacto da operação possa ser vislumbrado de forma mais fidedigna. O eleito dessa separação 
não pode ser mensurado a partir das informações constantes das Demonstrações Atuariais — DA 
na posição de 31/12/2013, que é a última avaliação atuarial disponível no sistema DA WE.B." 

Observa-se que o apontamento efetuado pela CGMA já foi considerado na presente análise e será 
avaliado quando do retorno das exigências. 

Encaminhe-se à Sra. Coordenadora-Geral da CGTR, na forma proposta. 
Brasília (DF),/ e de zÁ, 	de 2015. i  

Encaminhe-se ao Sr. Diretor de Análise Técnica, na forma proposta. 
Brasília (DF), 221de 	 de 2015. 

A Carolina Baasch 
Coordenadora-Geral de Autorização para Transferência, Cisão, Fusão, Incorporação e Retirada 

DECISÃO 

Aprovo o PARECER n° .102/2015/CGTR/DITEC/PREVIC. 
Brasília (DF), ,2jp 	KIA,0 	de 2015. 
Comunique-se a EFPC. 

Jos 	o 	Fer ira 
Diret 	 Tecnica 
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Ofício n° 2 111 °) /CGTR/DITEC/PREVIC 

Brasília (DF), OV de N' 4  (A, L-1-0 de 2015. 

Ao Senhor 
HENRIQUE JAGER 
Presidente da Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros 
Rua do Ouvidor, 98 — 9" andar, 
CEP: 20.040 -030 — Rio de Janeiro/RJ 

Assunto: Prorrogação de Prazo para cumprimento das exigências, referente ao processo de 
Cisão do Plano Petros do Sistema - Petrobras PPSP, CNPB n" 1.970.0001-47. 
Comando n" 379816430 e juntada n° 402444810. 

Senhor Dirigente, 

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar — Previc acusa o 
recebimento do encaminhamento padrão ri' 079, de 28 de agosto de 2015, protocolado em 31 de 
agosto de 2015, sob o comando citado, por meio do qual a EFPC solicita prorrogação de prazo 
para atendimento as exigências apontadas no Parece n" 102/2015/CGTR/DITEC/PREVIC, 27 de 
maio de 2015, objeto do Ofício n° 1685/CGTR/DITEC/PREVIC, de 26 de junho de 2015,. 
referente ao processo de cisão do Plano Petros do Sistema Petrobras — PPSP, CNPB n" 1970.001-
47. 

O pedido foi analisado, conforme Despacho n" 312/2015/CGTR/DITEC/PREV1C, 
de 02 de setembro de 2015, cuja cópia encontra-se em anexo. 

Dessa forma, a EFPC terá o prazo adicional de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, 
contados do prazo estipulado no ofício, acima mencionado, que encerrar-se-á em 05 de 
novembro de 2015,  para envio da documentação. 

Esta Superintendência coloca-se à disposição para os esclarecimentos necessários, 
• devendo ser mencionado na resposta o comando acima a este ofício, sob o qual foi protocolado o 

processo. 

Atenciosamente, 

AN Alá(TNXBAASCH 
Coordenadora-Geral de Autorização para Transferência, 

Cisão, "Fusão, Incorporação e Retirada. 
Tel. (61) 2021-2470 

Anexo: Cópia do Despacho n' 313/201.5/CGTR/DITEC/PREVIC, de 02/09/201.5 

Previa.ocia Social, patrinoinio do trabalhador brasileiro. 
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Despacho n.2  312/2015/CGTR/DITEC/PREVIC 
Referência: Encaminhamento Padrão n° 079, de 28 de agosto de 201.5. 
Entidade: 	PETROS — Fundação Petrobrás de Seguridade Social. 
Comando: 37981.6430 e juntada n° 402444810. 
Assunto: 	Prorrogação de prazo para atendimento às exigências, referente ao  

processo de cisão do Plano Petros do Sistema Petrobras-PPSP — CNPB 
If 1970.0001-47. 

Senhor Coordenador, 

Trata-se do Encaminhamento Padrão n° 079, datado de 28 de agosto de 2015, 
protocolado em 31 de agosto de 2015, sob o comando e a juntada citados, pelo qual a entidade 
solicita prorrogação de prazo para cumprimento das exigências do Parecer :tf 
102/2015/CGTR/DITEC/PREVIC, de 27 de maio de 2015, enviado em anexo ao Ofício no 
1685/CGTR/DITEC/PREVIC, de 26 de junho de 2015, referente ao processo de cisão do Plano 
Petros do Sistema Petrobras-PPSP — CNPB n° 1970.0001-47. 

A entidade esclarece que o motivo pelo qual solicita um prazo adicional de 
45(quarenta e cinco) dias úteis, para atendimento ao referido Parecer, é decorrente das exigências 
apontadas por essa Superintendência que alteraram de forma significativa os documentos de 
instrução do processo, havendo a necessidade de reapresentar a proposta de cisão do Plano 
Petros do Sistema Petrobras à apreciação do Conselho Deliberativo da Petros, das patrocinadoras 
e do Departamento de Estatais do Ministério do Planejamento Orçamento e Controle — DEST, 
bem como após as referidas aprovações dar ciências aos participantes cio conteúdo atualizado da 
proposta de cisão do PPSP. 

Considerando as justificativas apresentadas pela entidade, conforme descrito 
acima, e por entender que não há óbice na legislação vigente, sugere-se conceder o prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias úteis solicitado pela entidade, contados do prazo anteriormente 
concedido, que encerar-se-á em 05/11/2015. 

Ante o exposto, encaminho o presente Despacho, bem como a minuta de ofício, 
para posterior envio à EFPC, caso seus termos sejam ratificados. 

Brasília-DF, 02 de setembro de 2015. 

De acordo, em i'") 	de 	954-'0  de 2015. 
Encaminhe-se à Sra. 	-denadora-Geral da CGTR, na forma proposta. 

Germaniide Arai, o Muratori 
Coordenador Ditec 

De acordo, em 08 
	

de  Srde.ni 
	

de 201.5. 
Encaminhem -se o ofício à EPFC. 

S4,110—eá-Ünsch 
Coordenadora-Geral de Autorização para Transferência, Cisão, Fusão, Incorporação e Retirada. 

Nevidència Serial atmónie detv)balhattor br3stleitv 

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco "N", 7 0  andar - CEP 70040-000 — Brasília/DF (61) 2021-2470-- previc.diteceprevic.gov.br  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54575335.
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Oficio n" atql Ç /CGTR/DITEC/PREVIC 

Brasília (DF), OS de YKYrC mijr0 	de 2015. 

Ao Senhor 
HENRIQUE ,IAGER 
Presidente da Fundação Pctrobras de Seguridade Social. - Petros 
Rua do Ouvidor, 98 — 9° andar, 
CEP: 20.040 -030— Rio de Janeiro/RJ 

Assunto: Prorrogação de Prazo para cumprimento das exigências, referente ao processo de 
Cisão do Plano Petros do Sistema - Petrobras PPSP, CNPB n" 1970.0001-47. 
Comando .e 379816430 e juntada n°404444717. 

Senhor Diretor, 

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar -- Previc acusa o 
recebimento do encaminhamento padrão if 081, de 16 de outubro de 2015,. protocolado em 19 de 
outubro de 2015, sob o comando e a juntada citados, por meio do qual a PETROS solicita 
prorrogação de prazo para atendimento às exigências apontadas no Parece IV 
102/2015/CGTR/DITEC/PREVIC, 27 de maio de 2015, objeto do Ofício n" 
1685/CGTR/DITEC/PREVIC, de 26 de junho de 2015, referente ao processo de cisão do Plano 
Petros do Sistema Petrobras — PPSP, CNPB n":1970.0001-47. 

O pedido foi analisado, conforme Despacho n° 368/2015/CGTR/DITEC/PREVIC, 
de 27 de outubro de 2015, cuja cópia segue em anexo. 

Dessa forma, a EFPC terá o prazo adicional de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, 
contados do prazo estipulado no Ofício' n° 2419/CGTR/DITEC/PREVIC, para envio da 
documentação, que encerrar-se-á em 11 de janeiro de 2016. 

Esta Superintendência coloca-se à disposição para os esclarecimentos necessários, 
devendo ser mencionado na resposta o comando acima a este ofício, sob o qual foi protocolado o 
processo. 

Atenciosamente, 

/IMA 06., RO N AGUIAR 
Coordenador- eral de Au ização pára Transferência, 

Cisão, Fusão, Incorporação e Retirada Substituto. 
Tel.. (61) 2021-2470 

Anexo: Cópia do Despacho n° 368/2015/CGTR/D1TEC/PREVIC, cle 27/10/201.5 

Setor Bancário Norte, Lote 2, Bloco "N", 7 0  andar - CEP 70.040-000 - Brasília - DF - (61) 2021-2470 - pi-evic.clilecPprovitagov.br  

Pp-runq 

 

- 	 ..... 
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Despacho ii 

Referência: 
Entidade: 
Comando: 
Assunto: 

368/2015/CGTRMITEC/PREVIC 
Encaminhamento Padrão n° 081, de 16 de outubro de 2015. 
PETROS —rundaÇãO.  Petrobrás de Seguridade Social. 
379816430 e juntada n°4044447:17. 
Prorrogação de prazo para atendimento às exigências, referente ao 
processo de cisão do Plano Petros, do Sistema Petrobras-PPSP 
CNPB n°1970.0001-47. 

Senhor Coordenador, 

Trata-se do Encaminhamento Padrão n" 081, de 16 de outubro de 2015, 
protocolado em 19 de outubro de 2015, sob o comando e a juntada citadoS, por meio do qual 
PETROS solicita nova prorrogação de prazo para cumprimento das eXifZê,ndaS do Parecer n" 
102/2015/CGTR/DITEd/PREVIC, de 27 de maio de 2015, enviado em anexo ao Ofício if 
1685/CGTR/DITEC/PREVIC, de 26 de junho de 2015, referente ao processo de cisão do 
Plano Petros do Sistema Petrobras-PPSP— CNPB n" 1970.0001-47. 

A EFPC iusgica (p.ie, para atenarient0 às exigências', foram reformulados os 
regulamentos e os convelliÓS de adesão decorrentes da Cisão do Plano PPSP, bern como 
elaborado o termo de cisão, os quais foram encaminhados àS patrocinadoras do Plano para 
análise e manifestação sobre a matéria. Em função disto, acrescentou que devido à 
complexidade da análise requerida, a patrocinadora Petróleo Brasileiro S.A. solicitou que 
fossem envidados esforços no sentido de Obter, ¡tiritá a :esta Superintendência, á prorrogação 
do prazo fixado no Ofício n° 2419/CGTR/DITEC/pRtvIC, de 8/9/2015, para o 
encaminhamento das respostas às exigências. 

Assim, em face do pedido da Petroleo,Brasileiro S.A. e considerando ainda que, 
após análise das: patrocinadoras, o processo ainda será submetido à Diretoria .Executiva, ao 
Conselho Deliberativo e ao :DES'F/M P, a EFPC ,  cOnclui que não haverá tempo hábil para o 
cumprimento de todas as etapas de aprovação do processo, até a data fixada no referido ofício, 
razão pela qual solicita a prorrogação do prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias úteis. 

COnsiderando as justificativas apresentadaS peia entidade, e, por entender que não 
há óbice face ao disposto no §1' do art. 16 da Instrução Previc ri °  16/2014, sugere-se conceder 
o prazo solicitado pela Entidade, de mais 45 (quarenta e cinco) dias Citeis, contados a partir do 
prazo anteriormente concedido, O qual encerar-se-á1 em 11101/2016. 

Tudo exposto, encaminhe-se o presente Despacho ao Senhor Coordenador-Geral 
Substituto da CGTR, para apreciação, e a minuta de ofício para expedição, caso seus termos 
sejam ratificados 

'Brasília-DF, 27 de outubro de 2015. 

tf:n  	111:-n4t,:t 

Setor Bandário Norte, Quedi -a 2, Bloco "N", 70  andor- CEP 70040-000— Brasília/DF (01) 2021-2470-- previc.ditecCi»provi 
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De acordo, em 03 de *%:)~ )tv"P''''° -  de 2015. 
• Eneaminhe-se ao 5rCoiden idor-Geral dá CgTR,'na forma propos .ta. 

Germano de Ara jo Muratori 
Coordenador - Diu c 

De acordo, em a 	de 214X.0111. 40 de 2015. 
E z m` ifiern- 'e o lido EPFC. 

17, 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social  

TC 018.600/2015-8 

Tipo: Monitoramento 

Unidade jurisdicionada: Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar 
(Previc) 

Advogado: Rogério José Pereira Derbly (OAB 
89.266) 

Interessado em sustentação oral: não há 

Proposta: mérito 
INTRODUÇÃO 

 Cuidam os autos de monitoramento das determinações exaradas no Acórdão 925/2015-
TCU-Plenário originado por meio do TC 013.043/2014-5, que tratou sobre denúncia de possíveis 

irregularidades na gestão dos recursos públicos que constituem o patrimônio do Fundo Petros do 
Sistema Petrobrás (Plano Petros PPSP), ressaltando agressões aos contratos e aos direitos 
previdenciários de seus participantes.  

HISTÓRICO 

2. O Acórdão 925/2015-TCU-Plenário determinou à Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc) que, ao final das análises que estava realizando nos processos 
relativos ao fundo Petros do Sistema Petrobrás (Plano Petros PPSP) e o Petro-2, informasse ao TCU 
a conclusão sobre possíveis irregularidades no plano Petros PPSP que poderiam ter gerado prejuízos 

à patrocinadora. 

3. A instrução inicial (peça 9) sugeriu realizar diligência à Previc para que fossem 
informados se os trabalhos haviam sido concluídos ou em qual fase se encontravam, bem como para 

que a Previc se manifestasse em relação ao documento anexado aos autos no âmbito do TC 
013.043/2014-5, que deverá ser objeto de análise no presente processo.  

EXAME TÉCNICO 

4. Em resposta à diligência promovida por esta Secretaria, por meio do Ofício 1203/2015-
TCU/SecexPrevidência (peça 12), datado de 11/12/2015, a Previc apresentou, tempestivamente, os 

esclarecimentos constantes da peça 14, por meio do Ofício 3639 Disup/Previc, de 30/12/2015. 

5. Os itens serão apresentados conforme os tópicos da instrução anterior. Primeiramente, 

os tópicos referentes ao Acórdão 925/2015-TCU-Plenário e em seguida os tópicos da Notificação 
Extrajudicial 962375. 

Item a.1.1) nos procedimentos relativos à utilização de recursos financeiros do Fundo Petros PPSP e 

do Petros-2 para custear déficits de custeio administrativo de outros Planos, configurando-se uso 
irregular de recursos de caráter público. 

6. A Previc informou que a Petros apresentou uma minuta de Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) com o compromisso de avaliar os planos de benefícios e propor alternativas, sendo 
que em junho de 2015 a autarquia já havia informado ao tribunal que foi solicitada à Petros “a 

revisão dos critérios do custeio administrativo e a participação dos planos de benefícios nas 
despesas administrativas”. O TAC foi analisado pelo escritório regional de fiscalização do Rio de 

Janeiro, porém, ainda não foi aprovado por possuir pendências. Somente após a “análise e a 
aprovação da conveniência e oportunidade pelo escritório regional do Rio de Janeiro, o TAC estará 
apto para ser aprovado pela Diretoria Colegiada da Previc” (peça 14, p. 3). 

7. Esse assunto, inclusive, foi motivo de ressalva na opinião dos auditores independentes 
no Relatório Anual da Petros de 2014. Segundo o parecer, a insuficiência de recursos para custeio 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55208933.
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administrativo dos planos de benefícios não afeta a posição consolidada, contudo, alguns planos 
apresentam déficits de custeios administrativos podendo ocasionar desequilíbrios nos planos de 

benefícios como resultado da utilização de recursos previdenciários para sua cobertura, o que 
inviabilizaria a continuidade das operações dos planos e demonstra uma incerteza relevante da sua 
capacidade de liquidar passivos e realizar ativos no curso normal de suas operações.  

a.1.2) nos procedimentos relativos à decisão de “separação de massas” de participantes do Plano 
Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e distintos planos, o Plano Petros do Sistema 

Petrobrás – Repactuados e o Plano Petros do Sistema Petrobrás – Não Repactuados. 

8. A Previc informou que encontra-se em fase de cumprimento de exigências por parte da 
Petros, cujo prazo concedido inicialmente para manifestação era de 45 dias úteis. Entretanto, a 

Petros solicitou prorrogação de prazo, pelo mesmo período, “considerando a necessidade de 
reapresentar a proposta de cisão do plano à apreciação do Conselho Deliberativo da Petros, das 

patrocinadoras e do Departamento de Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
– Dest”, além de dar ciência aos participantes do conteúdo atualizado da proposta de cisão do PPSP 
(peça 14, p. 19). 

9. Em outubro de 2015, a Petros, novamente, solicitou prorrogação de prazo alegando não 
haver tempo hábil para atendimento ao Ofício 1685/CGTR/Ditec/Previc, considerando que “foram 

reformulados os regulamentos e os convênios de adesão decorrentes da cisão do Plano PPSP, bem 
como elaborado o termo de cisão, os quais foram encaminhados às patrocinadoras do Plano para 
análise e manifestação sobre a matéria”. O novo prazo estava previsto para encerrar em 11 de 

janeiro de 2016 (peça 14, p. 20). 

10. A Previc encaminhou o Parecer 102/2015/CGTR/Ditec/Previc, de junho de 2015, com 
as considerações sobre o atendimento às exigências em relação à cisão do Plano Petros do Sistema 

Petrobrás (peça 14, p. 22-72). 

11. Em relação à Notificação Extrajudicial 962375 e à resposta do conselho fiscal da Petros 

de 6/11/2014, que não puderam ser analisados no âmbito do TC 013.043/2014-5, pois os 
documentos foram anexados aos autos após a apreciação do Plenário do Acórdão 925/2015, a 
Previc informou que a análise desses “itens foi baseada exclusivamente nas informações contidas 

neste processo e que para a realização de uma análise mais profunda faz-se necessário maiores 
informações, bem como de um prazo maior” (peça 14, p. 3). A seguir estão os tópicos desse 

documento com os respectivos comentários.  

a.2) se manifeste a respeito da notificação 4Q RTD-RJ 962375 e da resposta do Presidente do 
Conselho Fiscal da Petros, especialmente quanto aos itens i a iv da peça 8, p.7-8, reproduzidos no 

item 9 da presente instrução: 

(I) quando da aprovação em agosto de 2007 do Plano de Capacitação e Avaliação de Cargos - 

PCAC e Remuneração Mínima por Nível e Região - RMNR, se a empresa responsável técnica 
atuarial do Plano de Benefícios administrado pela Petros analisou os impactos atuariais que esse 
novo plano ocasionou nas Reservas Matemáticas, ou seja, se houve estudos com o objetivo de 

apurar os impactos atuariais nas Reservas Matemáticas do Plano de Benefícios BD decorrentes da 
alteração do Plano de Cargos e Salários;  

12. A Previc explicou que nos planos de benefício definido “os reajustes salariais impactam 
o valor dos benefícios futuros, aumentando as reservas matemáticas dos participantes. Sendo assim, 
os impactos trazidos pelas alterações do plano de cargos e salários da Petrobrás devem ser 

considerados pelo atuário quando da avaliação atuarial do plano” (peça 14, p. 4). 

13. Assim, a Previc considerou o pleito do denunciante como atendido. Isso porque a Petros 

calculou, por meio da Gerência Atuarial e de Desenvolvimento de Planos, “os valores dos impactos 
atuariais relativos ao fechamento dos acordos de 2005, 2006 e 2007, em relação ao PAC e ao 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55208933.
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reajuste da RMNR, considerando os percentuais informados pelas áreas jurídicas da Petros e 
Petrobrás, bem como da Cartilha sobre o assunto encaminhado, na época, pela Petrobrás”, conforme 

as informações deste processo (peça 14, p. 4). 

(II) sobre o PCAC e RMNR, o que se questiona é a ausência de contribuição para o Plano Petros 
PPSP sobre a parcela salarial denominada “complemento da RMNR” devida de agosto de 2007 até 

agosto de 2011 ou a não consideração dessa parcela do salário como salário de participação para o 
Plano de Benefícios BD. 

14. Com base nas informações do processo, a Previc concluiu que as contribuições devem 
ser retificadas, cobrando-se as diferenças, conforme resposta do presidente do conselho fiscal em 
relação à ausência indevida de contribuição para o plano sobre o RMNR de agosto de 2007 a agosto 

de 2011 (peça 14, p. 4). 

(III) a exclusão nos Relatórios Financeiros da Petrobras da previsão contida no inciso IX do artigo 

48 do Regulamento que dispõe ser de exclusiva responsabilidade da Patrocinadora o pagamento 
eventual do déficit decorrente da alteração por ela aprovada em 1984. 

15. A Previc informou que supervisiona as entidades fechadas de previdência 

complementar, porém, a exclusão nos Relatórios Financeiros da Petrobrás de dívidas e outras 
responsabilidades para com a patrocinadora “não faz parte do escopo de trabalho da Previc” (peça 

14, p. 5).   

(IV) refere-se ao custo administrativo e a autuação recebida pela Petros da Receita Federal sobre o 
PIS/COFINS. 

16. Em relação ao custo administrativo, a Previc informou que está sendo tratado no TAC. 
Quanto à atuação recebida pela Petros sobre o PIS/Cofins, a autarquia se absteve de comentar, pois 
esse assunto é de competência da Secretaria da Receita Federa l do Brasil (peça 14, p. 5). 

17. Além disso, a Previc registrou que consta do item 7.4 das Notas Explicativas às 
Demonstrações Contábeis de 2014 da Petros o montante de R$ 22.329 mil, provisionados em 2013, 

e R$ 38.569 mil, provisionados em 2014, relativos ao PIS e à Cofins incidentes sobre as receitas 
administrativas de 2010 a 2014 com os encargos devidos, considerando que é provável a saída 
desses recursos (peça 14, p. 10). 

18. Tendo em vista as explicações da Previc, verifica-se que a autarquia está dando 
seguimento aos processos para solução dos procedimentos relativos à utilização de recursos 

financeiros do Fundo Petros PPSP e do Petros-2 para custear déficits de custeio administrativo de 
outros planos, bem como dos procedimentos relativos à decisão de “separação de massas” de 
participantes do Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e distintos planos. Além 

disso, a auditoria independente também está a par da situação, pois indicou em seu parecer de 2014 
a insuficiência de recursos para custeio administrativo dos planos de benefícios.  

19. Dessa forma, não se vislumbra necessidade de adotar novas providências, podendo o 
processo ser encerrado, inferindo-se, inclusive, que os procedimentos em questão são de ordem 
administrativa, ou seja, parecem afetar a organização dos planos internamente, sem indicar risco 

claro de dispêndios adicionais para a patrocinadora federal. Porém, caso a Previc aponte risco de 
dano ao erário, sugere-se que seja comunicado ao TCU. 

20. Em relação às questões tratadas na notificação 4Q RTD-RJ 962375, considerando a 
resposta da Previc, também não se coloca a necessidade de novas providências, tendo em vista que 
as respostas foram suficientes para sanar os tópicos tratados. 

CONCLUSÃO 

21. Em relação às informações prestadas pelos gestores sobre as medidas adotadas quanto 

às possíveis irregularidades constantes do Acórdão 925/2015-TCU-Plenário, considera-se que a 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55208933.
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Previc demonstrou que tem ações em curso para apurar os procedimentos, o que torna desnecessária 
a adoção de outras ações por parte do Tribunal. A respeito dos outros quesitos, considera-se a 

resposta da autarquia suficiente para considerá- los como atendidos. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

22. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

 a) considerar cumpridas as determinações 1.8.1.1 e 1.8.1.2 do Acórdão 925/2015-TCU-
Plenário (itens 18 e 19); 

 b) considerar que a avaliação dos tópicos relativos à notificação 4Q RTD-RJ 962375, 
determinada pelo Relator (peça 6), não requer ação adicional por parte do TCU (item 20); 

 c) determinar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) que, 

ao final das análises a respeito dos processos afetos ao Fundo Petros do Sistema Petrobrás (Plano 
PPSP) e do Petros-2, informe ao TCU caso sejam constatadas irregularidades ou riscos de 

ocorrência de dano ao erário; 

 d) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser adotada nestes autos, bem como do 
relatório e voto que a fundamentarem, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) 

 e) apensar os presentes autos ao processo no qual foram proferidas as deliberações 

monitoradas, TC 013.043/2014-5. 

 

 

Secex Previdência, em 12 de abril de 2016. 

 

(assinado eletronicamente) 

Cláudia Mara Vidal Bebiano 

AUFC – Mat. 9502-8 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55208933.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Segecex/Cosocial/SecexPrevidência 
1ª Diretoria - SecexPrev 

 

 

 

TC 018.600/2015-8 

Apenso:  

Tipo de processo: MONITORAMENTO 

Unidade Jurisdicionada: Ministério do Trabalho 

e Previdência Social (VINCULADOR) 

 

 

 

PRONUNCIAMENTO DA SUBUNIDADE 

 

 

Manifesto-me de acordo com a proposta formulada por CLÁUDIA MARA VIDAL 

BEBIANO, AUFC (doc 55.208.933-1). 

 

 

Prev/D1, em 25 de abril de 2016.  

 

(Assinado Eletronicamente) 

JORGE MENDES DE OLIVEIRA CASTRO 

NETO - Matrícula 8085-3 

Diretor 

 
 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55401980.



 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Segecex/Cosocial 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social 

 

 

TC 018.600/2015-8 

Apenso:  

Tipo de processo: MONITORAMENTO 

 

 

 

PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE  

 

 

Manifesto-me de acordo com a proposta formulada pelo AUFC CLÁUDIA MARA 
VIDAL BEBIANO, a qual contou com a anuência do titular da Prev/D1 (doc 55.401.980-0). 

 
 

 

SecexPrevi, em 29 de abril de 2016. 

 

(Assinado eletronicamente) 

FÁBIO HENRIQUE GRANJA E BARROS - 

Matrícula 3844-0 

Secretário 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55437901.



   

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Excerto da Relação  20/2016 - TCU – Plenário     
Relator - Ministro AUGUSTO NARDES 

  

 

 

ACÓRDÃO Nº 1765/2016 - TCU - Plenário 

 

VISTOS, relatados e relacionados estes autos de monitoramento das determinações 

exaradas no Acórdão 925/2015-TCU-Plenário originado por meio do TC 013.043/2014-5, que tratou 
sobre denúncia de possíveis irregularidades na gestão dos recursos públicos que co nstituem o 

patrimônio do Fundo Petros do Sistema Petrobrás (Plano Petros PPSP), ressaltando agressões aos 
contratos e aos direitos previdenciários de seus participantes.  

 Considerando que, por intermédio dos subitens 1.8.1.1., 1.8.1.2. e 1.8.1.3. do Acórdão 

925/2015-TCU-Plenário, o Tribunal deliberou por determinar à Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc) que ao final das análises que está a realizar nos processos afetos 

ao Fundo Petros do Sistema Petrobrás (Plano Petros PPSP) e do Petros-2, informe ao TCU a 
conclusão sobre: (a) possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à utilização de recursos 
financeiros do Fundo Petros PPSP e do Petros-2 para custear déficits de custeio administrativo de 

outros Planos, configurando-se uso irregular de recursos de caráter público; (b) possíveis 
irregularidades nos procedimentos relativos à decisão de “separação de massas” de participantes do 

Plano Petros PPSP com o objetivo de criar dois novos e distintos planos, o Plano Petros do Sistema  
Petrobrás – Repactuados e o Plano Petros do sistema Petrobrás – Não Repactuados; e (c) possíveis 
prejuízos causados à Petrobrás; 

 Considerando que não é possível, por parte da Previc, manifestar-se sobre a ocorrência de 
possíveis prejuízo à Petrobrás; 

 Considerando que as informações prestadas pelos gestores sobre as medidas adotadas 
quanto às possíveis irregularidades constantes do Acórdão 925/2015-TCU-Plenário demonstraram 
que a Previc tem ações em curso para apurar os procedimentos, tornando desnecessár ia a adoção de 

outras ações por parte do Tribunal; 

 Considerando que as respostas da autarquia quanto aos quesitos constantes da diligência 

de peça 12 promovida pela Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da 
Assistência Social – SecexPrevi (manifestação a respeito da notificação 4Q RTD-RJ 962375 e da 
resposta do Presidente do Conselho Fiscal da Petros, especialmente quanto aos itens i a iv da peça 8, 

p.7-8, reproduzidos no item 9 da instrução de peça 9) foram suficientes para sanar os tópicos tratados, 
tornando desnecessária a adoção de novas providências por parte do Tribunal;  

 Considerando o encaminhamento da SecexPrevi (peça 15) quanto a considerar cumpridas 
as determinações objeto dos subitens 1.8.1.1., 1.8.1.2. e 1.8.1.3. do Acórdão 925/2015-TCU-Plenário 
e quanto a considerar que a avaliação dos tópicos relativos à notificação 4Q RTD-RJ 962375, 

determinada pelo Relator (peça 6), não requer ação adicional por parte do TCU; 

 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 
143, incisos III e V, alínea “a”, 243, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com 
os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: 

 a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.8.1.1., 1.8.1.2. e 
1.8.1.3. do Acórdão 925/2015-TCU-Plenário; 

 b) considerar que a avaliação dos tópicos relativos à notificação 4Q RTD-RJ 962375, 

determinada pelo Relator (peça 6), não requer ação adicional por parte do TCU; 

MIN-AN 

Fls. ___ 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56005563.



   

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Excerto da Relação  20/2016 - TCU – Plenário     
Relator - Ministro AUGUSTO NARDES 

 sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação.  

  
1. Processo TC-018.600/2015-8 (MONITORAMENTO) 

 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho 
 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 
 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da 
Assistência Social (SecexPrevi).  

 1.5. Representação legal: não há.  
 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 

 1.6.1. Determinar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) 

que, ao final das análises a respeito dos processos afetos ao Fundo Petros do Sistema Petrobrás (Plano 
PPSP) e do Petros-2, informe ao TCU caso sejam constatadas irregularidades ou riscos de ocorrência 

de dano ao erário; 

 1.6.2. Encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica 
(peça 15), à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e ao denunciante; 

 1.6.3. Apensar os presentes autos ao processo no qual foram proferidas as deliberações 
monitoradas, TC 013.043/2014-5, com fulcro no inciso II do art. 5º da Portaria Segecex 27, de 

19/10/2009. 

 
 

 
 

 
Dados da Sessão: 
Ata n° 27/2016 – Plenário  

Data: 13/7/2016 – Ordinária  
Relator: Ministro AUGUSTO NARDES 

Presidente: Ministro AROLDO CEDRAZ  
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral PAULO SOARES BUGARIN 

 

TCU, em 13 de julho de 2016. 
 

 
Documento eletrônico gerado automaticamente pelo Sistema SAGAS 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56005563.



 

 
 

Tribunal de Contas da União 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social 
 

 

Ofício 0439/2016-TCU/SecexPrevidência, de 15/7/2016 Processo TC 018.600/2015-8  
Natureza: Notificação    

 
 

Endereço: SAFS Qd 4 Lote 1 – Anexo III – sala 230. - SAFS - 70042-900 - Brasília / DF 
Tel.: (61) 3316-7363 - email: secexprevi@tcu.gov.br 

Atendimento ao público externo: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56021028.  

 

 
A Sua Senhoria o Senhor 
Luiz Carlos Nery Guarabyra 

Presidente 
Grupo de defesa dos Participantes da Petros-GDPAPE 

Avenida Rio Branco, 251, Sala 1304, Centro 
22040-009 - Rio de Janeiro - RJ 

Senhor Presidente,  

Notifico Vossa Senhoria do Acórdão 1765/2016-TCU-Plenário, Sessão de 13/7/2016, por 
meio do qual o Tribunal apreciou o processo TC 018.600/2015-8, que trata de Monitoramento das 

determinações contidas no Acórdão 925/2015-TCU-Plenário, TC 013.043/2014-5.  

2. Encaminho cópia do referido Acórdão para conhecimento acompanhada da Instrução da 
Unidade Técnica.    

3. Por fim, solicito atenção para as informações complementares contidas no Anexo I deste 
ofício, as quais integram a presente comunicação. 

 

 
 

 

Atenciosamente, 

Assinado eletronicamente 

FÁBIO HENRIQUE GRANJA E BARROS 

Secretário 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56021028.



 

 

 
Tribunal de Contas da União 

 

Continuação do Ofício 0439/2016-TCU/SecexPrevidência  fl.  2 de 2 
 

Nossa Missão: Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.  

Nossa Visão: Ser referência na promoção de uma Administração Pública efet iva, ética, ágil e responsável. 

 

ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1) O Tribunal, em respeito ao princípio da ampla defesa, encontra-se à disposição, por meio de suas 
Secretarias, para prestar esclarecimentos a respeito de eventuais dúvidas ou sobre procedimentos a 

serem adotados, efetuar a atualização de dívida, em caso de débito e/ou multa, bem como conceder 
vista e cópia dos autos, caso solicitados.  

2) É possível requerer vista eletrônica dos autos, por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br > aba 

cidadão, serviços e consultas > e-TCU Processos > vista eletrônica de processos), exceto no caso de 
processos/documentos sigilosos. Para tanto, devem ser providenciados o credenciamento e a 

habilitação prévia do responsável e/ou do procurador, no endereço eletrônico mencionado.  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56021028.

http://www.tcu.gov.br/


 

 
 

Tribunal de Contas da União 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social 
 

 

Ofício 0438/2016-TCU/SecexPrevidência, de 15/7/2016 Processo TC 018.600/2015-8  
Natureza: Notificação    

 
 

Endereço: SAFS Qd 4 Lote 1 – Anexo III – sala 230. - SAFS - 70042-900 - Brasília / DF 
Tel.: (61) 3316-7363 - email: secexprevi@tcu.gov.br 

Atendimento ao público externo: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56020984.  

 

 
A Sua Senhoria o Senhor 
José Roberto Ferreira 

Diretor 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(CNPJ: 07.290.290/0001-02) 
SBN Quadra 2, Bloco N, 9º andar 
70040-020 - Brasília - DF 

Senhor Diretor-Superintendente,  

Notifico à Superintendência Nacional de Previdência Complementar-PREVIC, do Acórdão 

1765/2016-TCU-Plenário, Sessão de 13/7/2016, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo TC 
018.600/2015-8, que trata de Monitoramento das determinações contidas no Acórdão 925/2015-TCU-
Plenário, TC 013.043/2014-5.  

2. Encaminho cópia do referido Acórdão para conhecimento e adoção da medida prevista no 
Subitem 1.6.1 acompanhada da Instrução da Unidade Técnica.    

3. Por dever de ofício, informo que o não cumprimento de determinação deste Tribunal 
poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de 
realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno/TCU.  

4.  Por fim, solicito atenção para as informações complementares contidas no Anexo I deste 
ofício, as quais integram a presente comunicação. 

 
 

 

Atenciosamente, 

Assinado eletronicamente 

FÁBIO HENRIQUE GRANJA E BARROS 

Secretário 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56020984.



 

 

 
Tribunal de Contas da União 

 

Continuação do Ofício 0438/2016-TCU/SecexPrevidência  fl.  2 de 2 
 

Nossa Missão: Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.  

Nossa Visão: Ser referência na promoção de uma Administração Pública efet iva, ética, ágil e responsável. 

 

ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1) O Tribunal, em respeito ao princípio da ampla defesa, encontra-se à disposição, por meio de suas 
Secretarias, para prestar esclarecimentos a respeito de eventuais dúvidas ou sobre procedimentos a 

serem adotados, efetuar a atualização de dívida, em caso de débito e/ou multa, bem como conceder 
vista e cópia dos autos, caso solicitados. 

2) É possível requerer vista eletrônica dos autos, por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br > aba 

cidadão, serviços e consultas > e-TCU Processos > vista eletrônica de processos), exceto no caso de 
processos/documentos sigilosos. Para tanto, devem ser providenciados o credenciamento e a 

habilitação prévia do responsável e/ou do procurador, no endereço eletrônico menc ionado.  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56020984.

http://www.tcu.gov.br/


Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56065025.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56098760.
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Exmo. Sr. Dr. Ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes,
Relator do Acórdão n° 1765/2016 - TC 018.600/2015-8 - SecexPrevidência.

Processo TC 018.600/2015-8

GDPAPE - GRUPO EM DEFESA DOS PARTICIPANTES DA

PETROS, vem por meio de seu advogado subscrito e regularmente outorgado,
conforme documentação anexa, requerer cópia integral do processo supra descrito,
notadamente também de documentação sigilosa, haja vista a necessidade de se apurar
a veracidade das informações prestadas pela PREVIC e pela PETROS a este
Tribunal, informações estas que instruem acórdão 1665/2016-TCU-Plenário.

Nos termos acima, pede e espera deferimento.

Rio de JaneiroJftL 02 de agosto de 2016.

OAB 89 266

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SBCEX- RJ

Rio de Janeirc A2.I.Q1JJ&-

dooosecroTaois

Ruada Ajuda, 35 Grupo 1002 - Centro da Cidade - Riodejaneiro- CEP20.040.915 - Tel.22924944
www.derblyadv.com.br

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56151325.
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AnvnRAnns AfisnniAnnF

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: GRUPO EM DEFESA DOS PARTICIPANTES DA PETROS -
GDPAPE, associação registrada sob o CNPJ: 19.912.448/0001-00, com endereço à Av.
Rio Branco, n° 251, sala 1304, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20.040-009, representada
neste ato por seu presidente SIMION ARONGAUS, brasileiro, casado, identidade n°
01664831-3, expedida pelo IFP/RJ, CPF n° 012.166.277-20, residente e domiciliado na
Rua Antônio Basílio, 552, apartamento 601, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, conforme ata de
posse de eleição lavrada e juntada em anexo.

OUTORGADO: ROGÉRIO JOSÉ PEREIRA DERBLY, brasileiro, casado, OAB/RJ
89.266, com escritório à Rua da Ajuda, 35, grupo 1002, Centro da Cidade, Rio de Janeiro-
RJ, CEP 20.040-915.

PODERES: O OUTORGANTE nomeia e constitui seu bastante procurador o
OUTORGADO aos quais lhe confere os poderes constantes da CLÁUSULA "AD
JUDICIA", para que possa agir em seu nome no foro em geral, em especial para transigir,
inclusive com desistência da ação, assinar termos e petições, substabelecer, com ou sem
reservas, interpor todos os recursos previstos no CPC, e, ainda, reconvenção, estendendo-
se ao ajuizamento de ações cautelares, de execução, de Mandado de Segurança e Medida
Correicional, podendo também interpor recurso administrativo perante qualquer órgão
Federal, Estadual e Municipal, enfim, praticar todos os atos necessários à defesa dos
interesses do OUTORGANTE, notadamente o de requerer o que for de direito, inclusive
cópias sigilosas, perante o Tribunal de Contas da União em processo TC 018.600/2015-8.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2016.

J^

Rua da Ajuda, 35 Grupo 1002 - Centro da Cidade - Rio de janeiro - CEP 20.040.915 - Tel.22924944
www.derblyadv.com.br

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56151350.
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Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56151350.
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ESTATUTO D0.:

GRUPO EM DEFESA DOS PARTICIPANTES DA PETROS
GDPAPE:

• ••• •
♦ • • • • •

• 4 • •

TÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO EOBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO

Art. 1o - O Grupo Em Defesa dos Participantes da Petros, daqui por diante
denominado GDPAPE, constituído em 16 de janeiro de 2014, é uma associação
sem fins lucrativos, com sede na Avenida Rio Branco n°. 251, Pavimento 13, Sala
1304, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP 20040-009, e foro na cidade do
Rio de Janeiro, com prazo de duração indeterminado, regida pelo presente Estatuto
e pela legislação em vigor. O GDPAPE congrega participantes ativos, aposentados
e pensionistas do Plano Petros do Sistema Petrobras - PPSP, vinculados à
Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS.

§ 1o - O GDPAPE pode instalar e manter representações em outros estados da
Federação onde haja participantes do PPSP.

§ 2o - O GDPAPE será extinto quando atingidos plenamente os seus propósitos
e objetivos referentes à defesa e à garantia da sustentabilidade financeira e
atuarial do Plano PPSP em prol do pleno atendimento pelo citado Plano aos
direitos dos participantes e compromissos com eles assumidos, ou por não
haver um mínimo de dois afiliados patrocinadores quites que aceitem ocupar o
cargo de Dirigente de Núcleo.

§ 3o - O GDPAPE poderá ser extinto por deliberação havida em Assembléia
Geral Extraordinária convocada para apreciação dessa específica proposição.

TÍTULO II
DOS OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO

Art 2o - O GDPAPE tem como objetivos:
I - Desenvolver atividades ou tomar medidas em defesa dos interesses de seus

afiliados perante a PETROS, a sua instituidora Petróleo Brasileiro S.A. -
PETROBRAS, a Petrobras Distribuidora S.A. - DISTRIBUIDORA, as demais
empresas patrocinadoras do Sistema Petrobras e os órgãos e entidades de
regulação, fiscalização e controle das atividades relativas à Seguridade Social
no Brasil e poderes públicos;
II - Promover a integraçãoentre seus afiliados, as demais entidades congêneres
e a sociedade em geral, buscando a conjugação de interesses comuns e a
construção de coalizão sustentada em objetivos compartilhados;
III - Apoiar as iniciativas e medidas institucionais voltadas à integração de seus
afiliados com a PETROS, a PETROBRAS, a DISTRIBUIDORA e as demais
empresas patrocinadoras doSistema Petrobras a que sejam vinculadas;

___lUf. A

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56151350.



LL ESTATUTO DOGRUPO EM DEFESA DOS PARTICIPANTES DA PETROS

IV - Representar e defender os interesseá "âffusfos, 'coletivos, individuais e
individuais homogêneos dos seus afiliados, bem como direitos e reivindicações
dos empregados e ex-empregados da PET«OBRASj'da*01STRIÇUlQORA e das
demais empresas patrocinadoras do Sistema;Petrob'i;gè;tpbrticipanfê5 do PPSP,
bem como de outros planos patrocinados por empresa do Sistema Petrobras,
quando formalmente solicitado por seus participantes afiliados ao GDPAPE,
perante as autoridades competentes, os poderes públicos, as empresas
patrocinadoras, a instituidora e os órgãos e entidades de previdência social
pública ou complementar, com jurisdição em todo o território nacional.

§ 1o - Para alcançar seus objetivos, o GDPAPE poderá representar seus
afiliados na defesa dos interesses individuais ou coletivos no âmbito

administrativo e político, com poderes de representação e/ou substituição
processual no âmbito jurídico.

§ 2o - A representação do GDPAPE no âmbito jurídico somente poderá ser
exercida se aprovada em Assembléia Geral Extraordinária convocada para tal
finalidade com quorum da maioria dos afiliados em primeira convocação, ou com
qualquer quorum em segunda convocação, com voto concorde da maioria dos
presentes.

§ 3o- Considerando que a representação jurídica envolve custos extraordinários
para o afiliado, não estando ele de acordo com tal custo ou por outra motivação,
o afiliado poderá solicitar sua exclusão do processo em pauta até trinta dias
após a divulgação da Ata da citada Assembléia.

Art 3o - O GDPAPE não exercerá a prática de qualquer tipo de discriminação
religiosa, racial, social, de gênero ou trabalhista, bem como não se manifestará
sobre posições político-partidárias.

TÍTULO III
DAS FONTES DE RECURSOS

Art 4o - Aprincipal fonte de recursos do GDPAPE é a contribuição mensal dos seus
afiliados.

§ 1o - O GDPAPE poderá receber doações ou contribuições de terceiros, seja
pessoas físicas ou jurídicas, desde que desvinculadas de qualquer exigência ou
contrapartida.

§ 2o - O GDPAPE poderá receber doações de pessoas que contribuíram
durante sua fase de constituição.

§ 3o - O GDPAPE não aceitará doações ou contribuições de órgãos
governamentais de qualquer esfera.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56151350.
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Art 5o - Os afiliados do GDPAPE deverão ser aposentados, pensionistas assistidos
da PETROS ou empregados ativos das empresas patrocinadoras da PETROS que
nessa condição solicitem o seu ingresso no GDPAPE e sejam admitidos.

§ 1o - A admissão de afiliado será realizada mediante proposta, através da Ficha
de Inscrição de Afiliado devidamente preenchida pelo proponente, que será
submetida à Direção Cofegiada que aprovará ou recusará por maioria simples de
seus membros.

§ 2o - A admissão será consumada após a aprovação acima citada e o
recebimento da taxa de inscrição estabelecida pela Direção Colegiada.

Art. 6o - Os afiliados ao GDPAPE pertencerão às seguintes categorias:
I - Patrocinadores: os que contribuírem mensalmente para as despesas
correntes do GDPAPE e que tiverem contrato vigente com escritório de
advocacia indicado pelo GDPAPE para atuar nos âmbitos administrativo,
judiciário e correlates, com vistas a alcançar os objetivosdo GDPAPE;
II - Efetivos: os que contribuírem mensalmente para as despesas correntes do
GDPAPE.

Art. 7o - São direitos dos afiliados:
I - Participar das Assembléias Gerais e votar, podendo o direito do voto ser
exercido pessoalmente ou através de procuração formalizada para outro afiliado;
II - Convocar Assembléia Geral Extraordinária mediante solicitação formalmente
subscrita por um quinto dos afiliados quites;
III - Requerer reunião com a Direção Colegiada ou com o Conselho Fiscal para
tratar de um assunto específico mediante solicitação subscrita por um quinto dos
afiliados quites;
IV - Participar de todas as atividades promovidas e dos benefícios sociais
disponibilizados em qualquer representação estabelecida doGDPAPE;
V - Requerer formalmente e receber informações acerca do GDPAPE e de sua
administração que sejam diretamente relacionadas aos seus direitos e deveres
como afiliado;
VI - Formalizar, pelos meios colocados a sua disposição para tal, sugestões,
recomendações, elogios, reclamações ou críticas a aspectos referentes ao
funcionamento, organização ou gestão do GDPAPE.

§ 10 _ Para exercer seus direitos, o afiliado deverá estar em gozo da plenitude
de seus direitos civis e políticos e estar em dia com suas obrigações de afiliado.

§ 2o - Oexercício de qualquer função na Direção Colegiada somente poderá ser
praticado por associado patrocinador quite que deverá estar em gozo da
plenitude de seus direitos civis e políticos e estar em dia com suas obrigações
de afiliado.
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§ 3° - As informações e dados pessoais dos áfilíadoè, incluirídb èeus endereços
e meios de contato, que forem mantidos sob a guarda do GDPAPE somente
serão disponibilizados a terceiros medisrftté*!1brmaí*aüfôrizaçãb:inclividual e
especifica de seu proprietário, salvo quanbo formalmente requisitado por
autoridade pública com competência definitiva para requerê-los, situação na qual
0 GDPAPE comunicará formalmente a todos os afiliados abrangidos quanto à
requisição recebida.

§ 4° - O afiliado poderá desfiliar-se do GDPAPE a qualquer momento, não
cabendo reivindicar devoluções de mensalidades ou outras formas de
restituições.

§ 5o - A desfíliação de qualquer afiliado poderá ser solicitada pelo próprio ou por
procuração através de carta, telegrama, correio eletrônico ou outro meio de
registro físico.

§ 6o - Os afiliados não respondem solidariamente nem subsidiariamente nas
obrigações sociais, fiscais, trabalhistas e outras do GDPAPE,

Art 8o - São deveres dos afiliados:

1- Cumprir e respeitar as disposições deste Estatuto e as que forem aprovadas
pelos órgãos de administração do GDPAPE;
II - Manter a conduta ética e socialmente adequada no relacionamento com os
demais afiliados, com os responsáveis pela administração do GDPAPE, bem
como com os representantes e integrantes das suas entidades parceiras;
III - Direcionar prioritária e formalmente à administração do GDPAPE as
recomendações, reclamações ou críticas que desejar fazer acerca de seu
funcionamento, organização ou gestão, evitando fazê-las de forma pública;
IV - Pagar pontualmente sua contribuição de afiliado;
V - Exercer com dedicação, zelo, pontualidade e sem remuneração os cargos
ou funções do GDPAPE para os quais tiver sido eleito ou indicado;
VI - Prestigiar e sempre que possível participar dos eventos internos e externos
promovidos ou apoiados pelo GDPAPE.

Art. 9o - Será cancelada a inscrição do afiliado que:
I - Falecer;
II - Requerer o cancelamento de sua inscrição;
III - Atrasar por três meses consecutivos os pagamentos de sua contribuição,
sem justificativa aceita pela Direção Colegiada do GDPAPE;
IV- Não observar o disposto nos Incisos I, II e III do Art. 8o;
V - Praticar atos que desabonem a própria conduta, o bom nome do GDPAPE
ou de seus parceiros, a critério e decisão da Direção Colegiada, cabendo
recurso à Direção Colegiada.

§ único - No caso do Inciso I acima, por solicitação formal a inscrição do
afiliado poderá passar para seus dependentes vinculados à PETROS, cabendo
a um deles a responsabilidade pela representação das obrigações dos demais
junto ao GDPAPE.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56151350.
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TÍTULO V
DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS
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Art. 10° - O patrimônio do GDPAPE é distinto do patrimônio de seus dirigentes e
afiliados e será constituído de:

I - Contribuições mensais dos afiliados e taxas de inscrição dos candidatos;
il - Bens móveis e imóveis e valores mobiliários de qualquer natureza,
adquiridos a qualquer título;
III - Rendas de bens e serviços e receitas operacionaisde qualquer natureza;
IV - Contribuições legais espontâneas de qualquer natureza, doações,
subvenções, auxílios ou legados, feitos por pessoasfísicas ou jurídicas.

§ 1° - No caso da doação com ônus ou encargos para o GDPAPE, será
necessária a prévia aprovação da Direção Colegiada para a sua efetivação e
recebimento.

§ 2o - Não serão aceitas pelo GDPAPE asdoações ou contribuições voluntárias
originárias de recursos públicos ou de empresas, organizações ou entidades
cujo controle societário ou estatutário seja do Estado.

§ 3o - O patrimônio do GDPAPE somente poderá ser utilizado ou aplicado na
realização dosobjetivos referidos noArt 2o deste Estatuto.

Art. 11° - Quando existente, cada Representação Regional administrará o
patrimônio do GDPAPE sob sua jurisdição.

Art 12° - Os recursos financeiros do GDPAPE serão geridos por sua Direção
Colegiada, que destinará parte deles às Representações Regionais, quando
existentes, conforme o orçamento anual de despesas e investimentos previamente
aprovado.

Art. 13° - Quando da extinção do GDPAPE, seu patrimônio e recursos financeiros
terão a destinação que for amparada pela legislação em vigor e aprovada pela
Assembléia Geral Extraordinária convocada especificamente para apreciação da
citada proposição de extinção.

TÍTULO VI
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 14° - AAssembléia Geral è o poder supremo do GDPAPE, manifestado em:
I- Reunião ordinária, anualmente convocada e realizada no mês de março;
II - Reunião extraordinária, sempre que se tornar necessário ou impositivo
conhecer a manifestação dos afiliados.

§10 _a Assembléia Geral será presidida pelo Dirigente do Núcleo Estratégia do
GDPAPE ou, no impedimento deste, pelo Dirigente do Núcleo Finanças. No
impedimento' desses, por qualquer afiliado patrocinador quite com suas
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obrigações de afiliado e pleno gozo de seus direitos-èivisé políticos, e indicado
pela maioria dos presentes à Assembléia. O presidente da Assembléia
designará um secretário para redigira Ata. •< "~ :\ "!: •: :.
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§ 2o - Na Assembléia Geral, qualquer afiliado poderá fazer-se representar por
outro afiliado, mediante procuração por instrumento particular com firmas
reconhecidas, limitada essa representação a um máximo de dez afiliados de
mesma categoria.

§ 3* - É admitida a manifestação dos afiliados quites nas deliberações de uma
Assembléia Geral por meio de voto por correspondência na forma estabelecida
pela Direção Colegiada, recebido na sede do GDPAPE até as 16h00 do dia
anterior ao da realização da Assembléia.

§ 4o - Salvo disposto em contrário nos casos especificados neste Estatuto, a
Assembléia Geral deverá ter quorum da maioria dos afiliados quites em primeira
convocação e qualquer quorum em segunda convocação, decorrido um prazo
mínimo de meia hora entre elas.

§ 5o - Considerando a abrangência nacional daatuação do GDPAPE, a duração
de uma Assembléia Geral poderáse estender por maisde 24 horas.

§ 6o - AAta da Assembléia Geral será divulgada até duas semanas após sua
realização e a contestação da mesma poderá ser feita por qualquer afiliado até o
prazo máximo detrinta dias de sua divulgação, após oqual ela será considerada
aprovada de pleno direito por todos os afiliados. Se antes dessa divulgação ou
durante decurso do prazo de trinta dias houver outra Assembléia Geral, então a
anterior será lida na sessão seguinte e posta em votação, sendo que a
aprovação se dará por maioria dos presentes.

Art. 15°- Compete à Assembléia GeralOrdinária:
I - Eleger, bianualmente, os membros titulares da Direção Colegiada e do
Conselho Fiscal, bem como os suplentes deste;
II - Aprovar o relatório anual do GDPAPE, bem como as demonstrações
financeiras do ano, apresentados pela Direção Colegiada com o parecer do
Conselho Fiscal.

§ 1o - Aconvocação da Assembléia Geral Ordinária será feita pelo Dirigente do
Núcleo Estratégia, através de edital específico, com antecedência de trinta dias
da data de sua realização.

§ 2o - No impedimento do Dirigente do Núcleo Estratégia, a convocação da
Assembléia Geral Ordinária poderá ser feita por qualquer membro da Direção
Colegiada.

§3o - Decorrido omês estabelecido no Inciso Ido Art. 14° para a realização da
Assembléia Geral Ordinária e não havendo manifestação de um Dirigente no
sentido de convocà-la, ela poderá ser convocada por qualquer afiliado
patrocinador quite para qualquer mêssubsequente.
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Art. 16o- Compete à Assembléia Geral Extraordinária:
I - Eleger ou destituir qualquer membro-titular da:"jre*çSo Coteglada ou do
Conselho Fiscal, bem como os suplentes defcje{ :..; \.: .: '*:*
II - Alterar o presente Estatuto;
III - Decidir sobre a extinção do GDPAPE;
IV- Criar novos núcleos da Direção Colegiada;
V- Alterara competência de qualquer núcleo da Direção Colegiada;
VI - Extinguir algum núcleo da Direção Colegiada;
VII - Deliberar sobre qualquer outro assunto do interesse da Direção Colegiada,
do Conselho Fiscal, da Representação Regional ou de afiliado.

§ 1o - A convocação da Assembléia Geral Extraordinária será feita pelo
Dirigente do Núcleo Estratégia, através de edital específico, com antecedência
mínima de oito dias da data de sua realização, exceto para a proposição de
extinção, ocasião em que a antecedência mínima deverá ser de trinta dias.

§ 2° - No impedimento do Dirigente do Núcleo Estratégia, a convocação da
Assembléia Geral Extraordinária poderá ser feita pelo Dirigente do Núcleo
Finanças.

§ 3o - Aconvocação da Assembléia Geral Extraordinária poderá ser feita pela
maioria dos membros em exercício pleno da Direção Colegiada ou por
requerimento de um quinto dos afiliados.

§ 4o - Aconvocação da Assembléia Geral Extraordinária será feita por edital que
deverá especificar com suficiente clareza os aspectos essenciais dos assuntos
que serão apreciados, podendo a divulgação ser feita pela página do GDPAPE
na internet.

§ 5° - AAssembléia Geral Extraordinária poderá ser convocada e realizada
simultaneamente com a Ordinária.

Art. 17° - As deliberações da Assembléia Geral Ordinária exigirão, em primeira
convocação, a presença da maioria dos afiliados quites e, em segunda convocação
meia hora depois, a presença de qualquer número dos afiliados quites, com voto
concorde da maioria dos presentes para aprovação da proposição.

Art. 18° - As deliberações da Assembléia Geral Extraordinária exigirão as seguintes
condições:

I - No caso de apreciação de proposição de destituição de membro efetivo ou
suplente da Direção Colegiada ou do Conselho Fiscal, em primeira convocação
com a presença da maioria absoluta dos afiliados quites e em segunda
convocação meia hora depois com a presença de um quarto dos afiliados quites,
com voto concorde da maioria dos presentes para aprovação da proposição;
II - No caso de apreciação de proposição para alteração no presente Estatuto,
em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos afiliados
quites e, em segunda convocação meia hora depois com a presença de um

t
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quarto dos afiliados quites, com voto concorde*"da.niaiotíâ dfcfe 'presentes para
aprovação da proposição;
Itl - No caso de proposição de extinção dei GDPAPE-fjetos motwoç pitados no
§2° do Art. 1o, em primeira convocação cóm.;a preJençarda máiortf absoluta
dos afiliados quites e em segunda convocação rriéia hora depois com a
presença de qualquer número dos afiliados quites, com voto concorde da
maioria dos presentes para aprovação da proposição, respeitado o prazo de
convocação citado no § 1o do Art. 16°;
IV - No caso de proposição de extinção do GDPAPE por motivo além dos
citados no § 2o do Art. 1o ou de modificação que altere a exigência de quorum
para deliberar sobre sua extinção, em primeira convocação com a presença da
maioria absoluta dos afiliados quites e em segunda convocação meia hora
depois com a presença de um terço dos afiliados quites, com voto concorde da
maioria dos presentes para aprovação da proposição, respeitado o prazo de
convocação citado no§ 1o do Art. 16o;
V - No caso de proposição relativa aos demais assuntos, em primeira
convocação com a presença da maioria dos afiliados quites e em segunda
convocação meia hora depois com presença de qualquer número dos afiliados
quites, com voto concorde da maioria dos presentes para aprovação da
proposição, inclusive no caso de eleição de dirigentes, conselheiros e suplentes,
titulares ou substitutos.

TÍTULO VII
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 19° - São órgãos de administração do GDPAPE:
I - A Direção Colegiada;
II- O Conselho Fiscal.

Art. 20° - O mandato, nos órgãos de administração, obedecerá às seguintes
condições:

I - Seu exercício não será remunerado;
II - Somente poderá assumi-lo o afiliado patrocinador quite, no pleno gozo de
seus direitos civis e políticos, e sem condenação legal; _
III - Terá a duração de dois anos, podendo haver apenas uma reeleição
consecutiva para a mesma função;
IV - Persistirá até a posse do eleito seguinte para o novo mandato;
V- Osubstituto, no caso de substituição, oexercerá apenas no período restante
do mandato;
VI - Não poderá haver acumulação de mandatos;
VII - Após o primeiro período regular de dois anos de mandato da primeira
Direção Colegiada eleita, por ocasião da eleição das demais Direções
Colegiadas somente poderão ser eleitos os afiliados patrocinadores quites com
dois anos de participação no GDPAPE ecom dois anos de contrato vigente com
oescritório de advocacia contratado nos termos do Art. 6o.
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TÍTULO VIII
DA DIREÇÃO COLEGIADA

Art 21° - ADireção Colegiada, composta pelos Dirigemes.de Núclèoré o órgão
competente para exercer a administração geral do GDPAPE e compor-se-a dos
representantes eleitos pelos afiliados na Assembléia de Constituição ou nas
subsequentes assembléias gerais.

Art. 22° - Compete à Direção Colegiada: „Bt„
I- Traçar as políticas e diretrizes técnicas e administrativas do GDPAPE,
II - Autorizar um ou mais dos Dirigentes de Núcleo a representar oGDPAPE no
âmbito administrativo com funções específicas;
III - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, demais disposições legais e as
aprovadas pela Direção;
IV - Administrar o GDPAPE e zelar pelos seus bens, segundo as políticas e
diretrizes estabelecidas para tal; -a
V- Autorizar e controlar contratos, convênios e acordos, quando necessários a
execução de diretrizes técnicas e administrativas do GDPAPE;
VI - Aprovar a lotação dos empregados, quando existentes, e respectivas
remunerações;
VII - Deliberar sobre a aquisição de novos bens, bem como sobre a oneraçao
dos bens constantes do patrimônio do GDPAPE;
VIII - Aprovar o orçamento anual; .
IX - Examinar os relatórios elaborados pelo Conselho Fiscal sobre assuntos

^-ETa^^ Gera. Ordinária oRelatório Anua. do
GDPAPE contendo o relato das atividades e as demonstrações financeiras do
ano findo, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal;
XI - Aprovar gastos não previstos no orçamento;
XII - Fixar as contribuições a serem pagas pelos afiliados;
XIII - Exercer outros atos administrativos necessários ao bom funcionamento do
GDPAPE'XIV - Deliberar sobre a necessidade e, caso positivo, criar uma Estrutura
Organizacional Complementar à Estrutura Organizacional Bas.ca estabelecida
nara o GDPAPE neste Estatuto e aprovar sua constituição;
XV - Criar ou extinguir Representação Regional segundo a necess.dade e
SbedecTdTs as determinações estatutárias, e nomear, dentre>*.afiliados da
reqião seu Representante Regional e Representante Regional Adjunto.
XV -Aprovar a admissão de novo afiliado cuja proposta tenha sido feita na
forma do §1° do Art. 5<>, bem como na forma de decisões correlatas emanadas
da Diretoria Colegiada, por decisão da maioria de seus^^br00s; decjsã0 da
XVII - Excluir o afiliado que desrespeitar os incisos do Art. 8, por decisão aa

S^^CUâo Regional poderes para analisar epropor a
exclusão de adiado ctosua jurisdição que tenha desrespeitado os mcsos do Art.
XIX Receber eanalisar os recursos de um afiliado que tenha sido excluído eeíí^utraS, decidir por seu acolhimento ou recusa, por decisão da maioria
de seus membros;

. —— ' Página 9 de 16

•:it * • • • t • •
•• í • • • •

i :.• «

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56151350.



LL ESTATUTO DO GRUPO EM DEFESA DOS PARTICIPANTES DA PETROS

r* *« »*• •« • •• • ••
•• * * 1 * * cI • •• ♦ •• •

XX - Determinar as atribuições e competências-êspé£ífick&"<3os dirigentes
eleitos para os núcleos outros além de Estratégia e Finanças na primeira reunião
com a totalidade de seus dirigentes eleitets -enem eWCffcio pleticf, ,com voto
concorde de dois terços dos presentes nessa/3união;\/ •„• .; "Y
XXI - Reformar as atribuições e competências específicas dos dirigentes eleitos
para os núcleos outros além de Estratégia e Finanças, bem como alterar as
designações desses outros núcleos, em reunião com a presença de dois terços
de seus dirigentes em exercício pleno, com voto concorde da maioria dos
presentes nessa reunião;
XXII - Propor para a Assembléia Geral Extraordinária a criação de novos
núcleos ou a extinção de núcleos existentes.

Art. 23° - A Direção Colegiada reunir-se-á pelo menos bimestralmente ou tantas
vezes quantas forem necessárias, e em sessão ordinária uma vez por ano, mediante
convocação:

I - Do Dirigente do Núcleo Estratégia;
II - Do Dirigente do Núcleo Finanças, por impedimento do Dirigente do Núcleo
Estratégia;
III - Da maioria dos membros da Direção Colegiada;
IV - Da maioria dos membros do Conselho Fiscal;
V- De um grupo de afiliados nos termos do Inciso III do Art. 7o.

§ 1°_ £ sessã0 ordinária será realizada anualmente no mês de março, para:
a) Apreciação e parecer do relatório anual, das demonstrações financeiras e do
orçamento anual, elaborados em conjunto pelo Núcleo Estratégia e pelo Núcleo
Finanças;
b) Apreciação de assuntos de rotina.

§ 2? - O quorum para a Direção Colegiada reunir-se e deliberar será de metade
de seus membros em exercício pleno, e suas deliberações serão tomadas por
voto concorde da maioria dos presentes.

§ 3o - O Dirigente de Núcleo que faltar sem motivo justo a três reuniões
sucessivas ou a quatro reuniões intercaladas durante o ano fiscal poderá perder
o mandato, desde que a Direção Colegiada convoque Assembléia Geral
Extraordinária para esse fim.

Art. 24° ~ Os membros da Direção Colegiada não responderão solidariamente nem
subsidiariamente como pessoas físicas pelas obrigações que contraírem em nome
do GDPAPE em decorrência de ato regular de gestão, porém responderão
individualmente, civil e penalmente, pelos prejuízos que a ele causarem por
inobservância da lei, deste Estatuto ou de atos regulamentares internos.
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TÍTULO ix S":1.."* •••
DOS NÚCLEOS DIRIGENTES

•» * * «

Art. 25° - Os núcleos dirigentes do GDPAPE cóm^õem--áe-{íô/.:
I - Núcleo Estratégia;
II - Núcleo Finanças;
III - Núcleo Comunicação;
IV - Núcleo Informação;
V- Núcleo Suporte;

Art. 26° - Ao Dirigente do Núcleo Estratégia compete:
I - Atuar como Presidente do GDPAPE nos casos em que a legislação exigir tal
denominação e função correlata;
II - Presidir as reuniões da Direção Colegiada;
III - Representar institucionalmente o GDPAPE no ambiente externo;
IV - Coordenar as atividades dos núcleos que compõem a Direção Colegiada do
GDPAPE;
V - Admitir e demitir empregados, observadas as determinações legais e o
disposto no Inciso VI do Art. 22°;
VI - Alternativamente ou conjuntamente ao Dirigente do Núcleo Finanças, criar,
manter e encerrar conta bancária em nome do GDPAPE para recebimento das
mensalidades dos afiliados e das contribuições em geral e para pagamento das
despesas correntes, assinar cheques, ordens de pagamento e outros
documentos, efetuar pagamentos e saques, realizar transferências financeiras,
solicitar extratos e comprovantes, requisitar e usar cartões e outros meios de
movimentação bancária, acessar e movimentar os meios digitais disponíveis,
fazer aplicações em conta poupança e outras aplicações de curto prazo,
compreendendo-se que todas essas ações visam atender exclusivamente às
necessidades financeiras do GDPAPE;
VII - Juntamente com o Dirigente do Núcleo Finanças e em concordância com a
maioria dos membros da Direção Colegiada, poderá designar algum outro
dirigente para ter acesso pleno ou restrito à conta bancária, incluindo ou não
poder de movimentação pleno ou restrito;
VIII - É vedado a este Dirigente e a qualquer outro afiliado agindo em sua
substituição usar os recursos disponíveis para especulação financeira de
qualquer natureza ou usá-los para outros fins além das necessidades
específicas do GDPAPE;
IX -Assinar a correspondência do GDPAPE, bem como os contratos, convênios
e acordos autorizados pela Direção Colegiada;
X - Convocar as Assembléias Gerais conforme previsto neste Estatuto e as
reuniões da Direção Colegiada.

§ 1o - Em seus impedimentos ou ausências temporários, o Dirigente do Núcleo
Estratégia será substituído pelo Dirigente do Núcleo Finanças.

§ 2o - Ocorrendo a vacância do cargo de Dirigente do Núcleo Estratégia,
responderá temporariamente por suas funções o Dirigente do Núcleo Finanças
até que a Assembléia Geral Extraordinária, especificamente convocada e

I'.*
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r • - - * t :.* »
realizada no prazo máximo de trinta dias, eteja o «novb* Dfrigèrtte do Núcleo
Estratégia, que completará o mandato.

•4

Art. 27° - Ao Dirigente do Núcleo Finanças compete: i.,;«..: ., .
I - Atuar como Vice-Presidente do GDPAPE nos casos em que a legislação
exigirtal denominação e função correlata;
li - Promover a arrecadação da receita e manter financeiramente resguardados
os valores pecuniários;
III - Criar, manter e encerrar conta bancária em nome do GDPAPE para
recebimento das mensalidades dos afiliados e das contribuições em geral e para
pagamento das despesas correntes, assinar cheques, ordens de pagamento e
outros documentos, efetuar pagamentos e saques, realizar transferências
financeiras, solicitar extratos e comprovantes, requisitar e usar cartões e outros
meios de movimentação bancária, acessar e movimentar os meios digitais
disponíveis, fazer aplicações em conta poupança e outras aplicações de curto
prazo, compreendendo-se que todas essas ações visam atender exclusivamente
às necessidades financeiras do GDPAPE;
IV - É vedado a este Dirigente e a qualquer outro afiliado agindo em sua
substituição usar os recursos disponíveis para especulação financeira de
qualquer natureza ou usá-los para outros fins além das necessidades
específicas do GDPAPE;
V - Juntamente com o Dirigente do Núcleo Estratégia e em concordância com a
maioria dos membros da Direção Colegiada, poderá designar algum outro
dirigente para ter acesso pleno ou restrito à conta bancária, incluindo ou não
poder de movimentação pleno ou restrito;
VI - Transferir para as Representações Regionais os recursos financeiros que
lhes forem destinados;
VII - Responsabilizar-se pela escrituração da sociedade e pelos livros e
relatórios de tesouraria, balancetes e balanço anual do GDPAPE;
VIII - Prestar ao Conselho Fiscal todos os esclarecimentos solicitados,
facilitando o exame dos livros e documentos do GDPAPE;
IX - Desincumbir-se das atribuições que lhe forem conferidas pela Direção
Colegiada; _. .
X- Apresentar trimestralmente à Direção Colegiada e ao Conselho Fiscal um
balancete financeiro.

§ 1o - Ocorrendo a vacância do cargo de Dirigente do Núcleo Finanças,
responderá por suas funções o Dirigente do Núcleo Estratégia até que a
Assembléia Geral Extraordinária especificamente convocada e realizada no
prazo máximo de trinta dias eleja o novo Dirigente do Núcleo Finanças, que
completará o mandato.

s 2o - Ocorrendo a vacância simultânea do cargo de Dirigente dos Núcleos
Estratégia e Finanças, qualquer outro dirigente dos demais núcleos convocara a
Assembléia Geral Extraordinária no prazo máximo de trinta dias, em primeira
convocação com a presença da maioria dos afiliados quites e em segunda
convocação trinta minutos depois com a presença de qualquer numero dos
afiliados quites, quando então serão designados os seus substitutos por voto da
maioria simples dos presentes, sendo esses substitutos escolhidos
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preferencialmente dentre os dirigentes remanescentes 'sJu, *^eòündariamente,
dentre os afiliados patrocinadores quites.

^ » * ♦ •"• •

Art. 28° - As atribuições e competências do Dirkjentê do Núfileô:Comytiiéà^ão serão
determinadas nos termos dos Incisos XX e XXI do Art. 22°.

Art. 29° - As atribuições e competências do Dirigente do Núcleo Informação serão
determinadas nos termos dos Incisos XX e XXI do Art. 22°.

Art. 30° - As atribuições e competências do Dirigente do Núcleo Suporte serão
determinadas nos termos dos Incisos XX e XXI do Art. 22°.

TÍTULO X
DAS REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

Art. 31° - A Representação Regional é o órgão competente para representar o
GDPAPE no âmbito de sua jurisdição e será composta de:

I - Um Representante Regional;
II - Um Representante Regional Adjunto.

§ único - Ajurisdição de cada Representação Regional deverá, sempre que
possível, coincidir com a área atendida pela PETROS na mesma região.

Art. 32° - ARepresentação Regional disporá dos recursos financeiros que lhe forem
destinados no orçamento do GDPAPE, os quais serão utilizados conforme plano de
aplicação aprovado pela Direção Colegiada.

§ 1o - Os recursos financeiros sob a guarda da Representação Regional
poderão ser mantidos em conta bancária a ser criada em nome do GDPAPE/
REPRESENTAÇÃO REGIONAL e movimentados por seus Representantes,
desde que a criação dessa conta seja autorizada pela Direção Colegiada.

§ 2° - Aaplicação dos recursos financeiros sob sua guarda deverá seguir as
normas emanadas da Direção Colegiada do GDPAPE. e para esta deverá
encaminhar mensalmente a competente prestação de contas.

§ 3o - Não poderá haver desembolso não previsto no orçamento, exceto nos
casos emergenciais, ouvida a Direção Colegiada.

S4° - Os gastos extraordinários não previstos no orçamento aprovado deverão
ter autorização prévia da Direção Colegiada do GDPAPE antes de serem
compromissados ou pagos.

Art. 33° - Compete à Representação Regional compor-se administrativamente com
a Direção Colegiada, e: . _ .

I- Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e demais disposições aprovadas pela
Direção Colegiada; . .
II - Administrar a execução de contratos e convênios em sua jurisdição,
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III - Elaborar suas previsões orçamentárias, segundas-.piorSrtavemanadas da
Direção Colegiada;
IV - Apresentar o relatório anual de suas-<attvjdades-à íHfeção.Cqlegiada até
trinta dias após o encerramento do exercicioifjscal; i _; .[i } ly
V- Apresentar mensalmente a prestaçãode contas"dos gastos efetuados à
Direção Colegiada; , .
VI - Submeter à Direção Colegiada os assuntos de sua competência,
elaborando relatório sempre que necessário;
VII - Prestar periodicamente informações aos afiliados de sua jurisdição sobre
os assuntos em andamento, bem como atendê-los nas suas solicitações feitas
em conformidade com o Inciso VI do Art. 7o;
VHI - Defender os direitos dos afiliados do GDPAPE em sua jurisdição com
relação aos benefícios, prestações e serviços a que tenham direito na qualidade
de afiliados, observadas as políticas da Direção Colegiada;
IX - Receber, conservar e controlar o patrimônio do GDPAPE na sua jurisdição;
X- Por delegação da Direção Colegiada, poderá propor a exclusão de afiliado
de sua jurisdição que tenha desrespeitado o Art. 8o;
XI - Respeitar as determinações específicas emanadas da Direção Colegiada
referentes à conta bancária da Representação Regional.

Art. 34°- Compete ao Representante Regional:
I- Convocar e coordenar as reuniões da Representação Regional;
II - Distribuir tarefas ao Representante Regional Adjunto e demais membros,
sempre que julgar conveniente;
III _ Reportar-se à Direção Colegiada do GDPAPE, mantendo-a
permanentemente informada quanto às atividades da Representação Regional,
bem como de sua situação financeira e contábil;
IV - Realizar os contatos necessários para o bom êxito dos programas regionais,
observadas as orientações da Direção Colegiada e as determinações deste
Estatuto; , , , ^
V- Assinar a correspondência da Representação Regional e praticar todos os
atos necessários ao normal andamento do expediente;
VI - Criar, manter e encerrar conta bancária em nome do GDPAPfc/
REPRESENTAÇÃO REGIONAL para recebimento das mensalidades dos
afiliados regionais edas contribuições em geral e para pagamento das despesas
correntes, assinar cheques, ordens de pagamento e outros documentos efetuar
paqamentos e saques, realizar transferências financeiras, solicitar extra os_e
comprovantes, requisitar e usar cartões e outros meios de movimentação
bancária acessar e movimentar os meios digitais disponíveis, fazer aplicações
em conta poupança e outras aplicações de curto prazo, compreendendo-se que
todas essas ações visam atender exclusivamente ás necessidades financeiras
do GDPAPE/ REPRESENTAÇÃO REGIONAL, desde que autorizado pela
Direção Colegiada e respeitadas eventuais restrições;
VII - Évedado a este Representante e a qualquer outro afiliado agindo em sua
substituição usar os recursos disponíveis para especulação financeira oequa^er natureza ou usá-los para outros fins além das necessdades
específicas do GDPAPE; ^K»Mtn mcSioVIII - Receber doações legais em sua jurisdição, observado odisposto nos §1,
§ 2o e§ 3o do Art. 10°.

JM<
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§ único - O Representante Regional e o Representante Regional Adjunto não
responderão solidariamente nem subsidiarijjmeote cqmp.^essoas^ físicas pelas
obrigações que contraírem em nome do GDPAPE emsdefcpfrencia bei^to regular
de gestão, porém responderão individuáfmente, civil è: penáTmeríte, pelos
prejuízos que a ele causarem por inobservância da lei, deste Estatuto ou de atos
regulamentares internos.

Art. 35° - Ao Representante Regional Adjunto compete substituir o Representante
Regional nos seus impedimentos e ausências em todas suas funções, sem prejuízo
do bom andamento das atividades necessárias à consecução dos objetivos do
GDPAPE.

TÍTULO XI
DO CONSELHO FISCAL

Art. 36° - O Conselho Fiscal será composto de três membros efetivos e eventuais
suplentes.

§ 1o - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada três meses e,
extraordinariamente, sempre que se torne necessário.

§ 2o - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de voto
dos membros em exercício pleno.

§3° - Omembro do Conselho Fiscal que faltar sem motivo justo a três reuniões
sucessivas ou a quatro reuniões intercaladas durante oano fiscal poderá perder
o mandato, desde que a Direção Colegiada convoque Assembléia Geral
Extraordinária para esse fim.

Art. 37°- Compete ao Conselho Fiscal:
I- Examinar as demonstrações financeiras do GDPAPE;
II - Emitir parecer sobre obalanço anual do GDPAPE e sobre as contas e atos
da Direção Colegiada e apresentar seu parecer sobre as atividades do ano
precedente, naAssembléia Ordinária anual;
III - Examinar, a qualquer tempo, os livros contábeis e documentos do
GDPAPE
IV - Lavrar em Livro de Atas e Pareceres o resultado dos exames efetuados,
assinalando eventuais irregularidades apuradas e sugerindo medidas
corretivas;
V- Propor a contratação de auditoria contábil.

Art 38' - Os membros do Conselho Fiscal não responderão solidariamente nem
subsidiariamente como pessoas físicas pelas obrigações que contraírem em nome
do GDPAPE em decorrência de ato regular de gestão, porem responderão
individualmente, civil e penalmente, pelos prejuízos que a ele causarem por
inobservância da lei, deste Estatuto ou de atos regulamentares internos.
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TÍTULO XII : : ♦ «
IDAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art 39° - A princípio o exercício fiscal coincidirá coirtorarp civil"' pábendo ser
alterado por decisão da DireçãoColegiada.

Art 40° - É vedado ao GDPAPE prestar aval ou qualquer garantia a título oneroso
ou gratuito.

Art. 41° - Não será permitido ao GDPAPE participar de movimentos religiosos ou
político-partidários, nem admiti-los em seus recintos.

Art 42° - Extinguindo-se o GDPAPE porjtingimento de seus objetivos ou por
decisão da Assembléia Geral Extraordinária, a esta caberá decidir o destino do seu
patrimônio líquido.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2014

/ c^tyí-wc ' c£& ís

Presidente da Assembléia de Constituição
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Grupo em Defesa dos Participantes da Petros - GDPAPE CNPJ 19.912.
RÇPJ-RJ 19/05/2016-34

Ata da 1a Assembléia Geral Ordinária do

Grupo em Defesa dos Participantes da Petros - GDPAPE

Aos 22 dias do mês de março do ano de 2016, às 14:00 horas, em segunda chamada e

como estabelecido no Edital de Convocação, reuniram-se em Assembléia Gera! Ordinária,

na Avenida Rio Branco, numero 124, 22° pavimento, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro,

os dirigentes do Grupo em Defesa dos Participantes da Petros - GDPAPE e seus afiliados.
Amesa foi presidida por Luiz Carlos Nery Guarabyra, dirigente do Núcleo Estratégia do
GDPAPE e composta por Rita Leziete Constantino Vieira, dirigente do Núcleo Suporte do
GDPAPE, e pelo afiliado Hélio Corrêa da Costa, convidado pelo presidente para atuar
como secretário dos trabalhos da Assembléia. O presidente declarou abertos os trabalhos

e passou a palavra ao afiliado Hélio, que deu os avisos gerais iniciais, explicou que os

cartões verde (aprovação) e vermelho (reprovação) recebidos pelos afiliados do GDPAPE
quando da assinatura no registro de presença deveriam ser utilizados para a votação; em
seguida leu a pauta da Assembléia, contendo os seguintes assuntos constantes do Edital
de Convocação: 1o) Aprovação das Demonstrações Financeiras do GDPAPE para o

período de janeiro a dezembro de 2015, com o parecer do Conselho Fiscal; 2o) Aprovação
do Relatório Anual da Direção Colegiada do GDPAPE para o período de janeiro a
dezembro de 2015; 3o) Eleição dos Dirigentes de Núcleo (Direção Colegiada) e do

Conselho Fiscal e suplentes parao biênio 2016/2018. Ato contínuo, o presidente passou a

apresentar o primeiro item da pauta, fazendo um resumo das movimentações financeiras
do período em pauta e informando que as contas estão equilibradas. Apresentou também
a aprovação do Conselho Fiscal sobre tais movimentações. Abriu espaço para os

presentes, cujos questionamentos foram respondidos, sem contestação. Sem mais a
responder, colocou em votação a aprovação de tais Demonstrações, tendo sido aprovadas
por unanimidade dos presentes. Em seguida o presidente passou a apresentar o segundo
item da pauta, o Relatório Anual, quando foram detalhadas as ações realizadas nos
âmbitos administrativo, político e judiciário. Aberta a sessão para a fala dos presentes, os

questionamentos foram respondidos, sem contestação.

Posto em votação, o Relatório Anual foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em

seguida o presidente tratou o terceiro item da pauta: eleição dos futuros dirigentes e
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conselheiros fiscais. Informou haver somente uma chapa apresentada, cujos membros

foram nomeados um a um, a saber: Dirigente do Núcleo Estratégia (Presidente) - Simion

Arongaus, brasileiro, casado, engenheiro, RG 1664831-3-RJ, CPF 012.166.277-20,

residente à Rua Antônio Basílio 552, Ap.601, Tijuca, nesta Cidade; Dirigente do Núcleo

Finanças (Vice-Presidente) - Ernesto Marques de Sá, brasileiro, casado, engenheiro, RG

1655773-8-RJ, CPF 045.703.917-53, residente à Rua Manuel Brasiliense 170, Ap.103,

Barra da Tijuca, neste Cidade; Dirigente do Núcleo Comunicação - Rodolfo Huhn,

brasileiro, casado, engenheiro, RG 50802-OAB/RJ, CPF 037.308.677-68, residente à Rua

das Laranjeiras 470, Ap.901, Laranjeiras, nesta Cidade; Dirigente do Núcleo Informação -

Afonso Yoshízumi Suzuki, brasileiro, casado, aposentado, RG 02493798-9-RJ, residente

à Rua Flávio Carvalho 121, Barra da Tijuca, nesta Cidade; Dirigente do Núcleo Suporte -

Hefio Corrêa da Costa, brasileiro, casado, aposentado, RG 01526523-4-RJ, CPF

023.843.107-04, residente à Rua 18 de Outubro 141, Ap.701, Tijuca, nesta Cidade. Para o

Conselho Fiscal, titulares: Antônio Castello Branco Clark Filho, brasileiro, divorciado,

engenheiro, RG 1619225-4-RJ, CPF 026.820.957-04, residente à Rua Marquês de São

Vicente 96, BI.B, Ap.604, Gávea, nesta Cidade; José Heleno Coimbra de Almeida,

brasileiro, casado, engenfleiro, RG 03302525-CRQ, CPF 337.170.957-49, residente à Rua

Araújo Lima 103, Ap.803, Vila Isabel, neste Cidade; Rogério Ribeiro, brasileiro, casado,
aposentado, RG 2075758-9-RJ, CPF 000.407.037-20, residente à Rua Dr. Otávio Kelly 67,

Ap.501, Tijuca, CEP 20511-280, nesta Cidade. Para o Conselho Fiscal, suplentes: Getúlio
Vargas Drummond, brasileiro, casado, aposentado, RG 1809425-0-RJ, CPF 023.141.007-

78, residente á Av. Monsenhor Ascaneo 155, Ap.201, Barra da Tijuca, nesta Cidade; Luiz

Carlos Nery Guarabyra, brasileiro, divorciado, aposentado, RG 2183286-RJ, CPF

242.985.577-15, residente à Rua Dom Emanuel Gomes 570, Ap.201, Jardim Guanabara,

nesta Cidade; Rita Leziete Constantino Vieira, brasileira, divorciada, aposentada, RG
3742600-4-RJ, CPF 345.706.087-87, residente à Rua Ferreira Viana 36, Ap.803,
Flamengo, nesta Cidade: Foi iniciada a votação, seguida da apuração dos votos e do
anuncio do resultado: a chapa foi aprovada e eleita pela unanimidade dos presentes, para
um período de dois anos (2016/2018). O exercício do mandato iniciará em 01 de abril de

2016. Os eleitos declaram que não há impedimento legal para exercerem a administração,
por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal (Art. 1011 parágrafo 1o código civil
(Lei 10.402/2002).
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Em seguida o presidente abriu a palavra para os presentes, que não apresentaram

nenhum comentário. Nada mais havendo a tratar, o presidente fez um resumo dos

trabalhos do dia, bem como das deliberações aprovadas, agradeceu a participação de

todos os presentes e deu por encerrada a Assembléia, da qual eu, Hélio Corrêa da

Costa, secretário desta Assembléia, lavrei a presente Ata num total de 03 (três)

páginas numeradas, que foi lida, achada conforme pela Direção Colegiada do

GDPAPE, firmada por mim e pelo presidente da Assembléia.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2016

\ju^tU^ Ai*
Luiz Carlos Nery Guarabyra

Presidente da Assembléia

CPF 242.985.577-15
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Heiio Corrêa da Costa

Secretário da Assembléia

CPF 023.843.107-04
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social  

 

 

 TC-018.600/2015-8 

 Natureza: Monitoramento 

 Unidade Jurisdicionada: Ministério do 
Trabalho 

 Interessado: Rogério José Pereira 

Derbly 
 

 
 

 Trata-se de solicitações do senhor Rogério José Pereira Derbly, OAB 89266, peça 23. 

 O requerente em questão solicita cópia completa do processo de Monitoramento, TC-
018.600/2015-8. 

 Do exposto, com fundamento no art. 236, parágrafo 1º do RI, Acórdão 925/2015-
Plenário e Portaria SecexPrevidência 1/2013, seja fornecida cópia dos autos ao denunciante, sob a 

forma eletrônica ou presencial;  
 

 

SecexPrevidência/Serviço de Administração, em 29/8/2016. 

 
 

(assinado eletronicamente)  

José Batista de Oliveira 
Chefe de Serviço 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56217030.
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