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Comissão Parlamentar de Inquérito 

Instituída pela Resolução 359/2017 

“Com a finalidade de investigar: desmonte da Petrobras; a venda de ativos da 
Petrobras - como a malha de dutos, Liquigás Distribuidora, BR Distribuidora, 

entre outros -, de forma obscura, sem respeitar as leis.” 

7ª reunião ordinária 

Realizada em 21 de setembro de 2017 

 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Bom-dia a todos. Às 
10h05 do dia 21 de setembro de 2017, na qualidade de presidente da CPI com a 
finalidade de investigar o que a gente chama e é o tema da CPI de desmonte da 
Petrobras, a venda de ativos, dou por abertos os trabalhos da comissão, já contando 
com a presença do deputado Dr. Julianelli, deputado Gilberto Palmares, do presidente 
da Petros, dr. Walter Mendes de Oliveira Filho. Além de agradecer a presença de 
todos, dizer que normalmente a CPI realiza seus trabalhos transformando-os numa 
espécie de audiência pública, mas esclarecendo que, por vezes, o tema da CPI para 
alguns é um tema mais apaixonante e que move sentimentos.  Mas, a CPI, mesmo em 
sendo uma audiência pública, não é o momento de manifestação, ao contrário, é o 
momento para a busca de todos os esclarecimentos necessários aos trabalhos da CPI. 

O presidente da Petros, dr. Walter, vem prestar uma colaboração 
com o objeto da CPI. É claro que poderemos - e já conversei com dr. Walter - 
aproveitar a oportunidade para, na medida do possível, buscar outros esclarecimentos 
que interessem aos petroleiros, em especial àqueles que já estão aposentados. 

Então, desde que já conversamos, desde que não seja algo que seja 
protegido por algum sigilo, nós poderemos, no momento oportuno, fazer algumas 
indagações de modo a fazer com que aqueles que hoje comparecem aqui para 
acompanhar nossos trabalhos, possam receber as informações a partir da voz do 
presidente, de modo a superar as dúvidas e cada um, com suas entidades 
representativas ou particularmente, poderá tomar as iniciativas que entender 
convenientes para a afirmação dos seus direitos e para a tranquilização da vida, 
especialmente de quem já está aposentado. A gente sempre acredita, quando trabalha, 
que a aposentadoria é o momento da tranquilidade, do descanso. Quando esse 
descanso se transforma numa espécie de tormento, a vida perde muito de sua 
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qualidade. Todos nós sabemos o que é isso. Tenho convivido também com o pessoal 
da Varig, que tem o Aerus numa situação muito mais dramática do que aquela pela 
qual estão passando os petroleiros ativos e aposentados.  De qualquer maneira, 
quanto maior a colaboração em termos das perguntas que cada um, já conversei com 
o Ricardo Maranhão, converso com todos, se porventura houver alguma indagação 
que cada um dos presentes entenda ser conveniente para o esclarecimento, é só 
encaminhar a qualquer membro da comissão para que possa fazer a pergunta. E dr. 
Walter, na razão direta daquilo que ele entender que possa ser explicitado, já fica aqui 
a solicitação para que o faça. 

Então, agradecendo muito, dizendo, dr. Walter, nós sempre 
abrimos a oportunidade para quem vem colaborar conosco fazer algumas 
considerações preliminares.  Eu vou consultar ao deputado Dr. Julianelli se quer fazer 
alguma intervenção inicial, ao deputado Gilberto Palmares. Logo depois passo a 
palavra a v. sa. para que possamos iniciar e dar continuidade aos nossos trabalhos.  

O DR. JULIANELLI – Não.  

O SR. GILBERTO PALMARES – Não.  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Então, dr. Walter, por 
favor.  

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO – Meu muito 
obrigado ao senhor, aos deputados aqui presentes, ao presidente da comissão...    

Ah, vou chegar mais perto.  

Então muito obrigado aos deputados aqui presentes, ao presidente 
da comissão. Só esclarecendo, eu tenho uma apresentação que eu trouxe, para falar 
sobre muitos pontos, apresentação sobre a Petros, o que ela é, o que é a fundação, 
como ela se compõe. Também falar sobre a questão mais em evidência agora, que é a 
questão do equacionamento. Eu sei que existe muita dúvida sobre isso; nós 
trouxemos algumas informações a respeito disso e eu queria, então, fazer essa 
exposição, se o senhor acha que isso é adequado. É conveniente?  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Vamos embora!  

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO – E depois 
fico aberto, obviamente, e fico aqui à disposição para as questões.  

Inicialmente, só colocando muito rapidamente, para quem não me 
conhece: eu trabalhei quase quarenta anos no mercado financeiro no Brasil e, um 
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pouco desse tempo, também fora do Brasil. Minha experiência, então, é puramente 
técnica, de mercado financeiro, mas de alguns anos para cá eu comecei a desenvolver 
o trabalho na área de governança das empresas. Trabalhei num órgão chamado CAF, 
o Comitê de Aquisições e Fusões, que pretende melhorar a governança do mercado. 
Fui eleito, nessa época, para o conselho de administração da Petrobras, pelos 
acionistas minoritários, ou seja, não fui indicado pelo governo, fui indicado pelos 
acionistas. No conselho da Petrobras eu fiquei um ano e meio, lá assumi a presidência 
do comitê de auditoria, Comitê de Auditoria Estatutária, tem responsabilidade 
estatutária e que faz, obviamente, o acompanhamento de muitos pontos relevantes em 
relação à parte financeiras e os pontos de auditoria da empresa. Uma das nossas áreas 
de atuação, de preocupação, era justamente a Fundação Petros e, por isso, fizemos o 
convite para o CD, o conselho deliberativo da Petros, ao conselho fiscal, à diretoria, 
etc., para que fizesse apresentações e esclarecesse alguns problemas no Comitê de 
Auditoria, reportei isso ao conselho. E, em função disso, quando foi mudada a 
diretoria da fundação, o conselho me indicou para a presidência.  

Eu assumi com total independência e não assumiria se não fosse 
assim, indiquei os diretores, todos os diretores, e tenho feito um trabalho, junto com 
os diretores e com toda a equipe da Petros, o trabalho de tentar recuperar, para a 
Petros, a referência, a qualidade de gestão que a Petros já teve no passado. E eu acho 
que isso é possível, nós temos feito muitas mudanças internas, aperfeiçoando a 
gestão. Eu tenho, assim, uma confiança muito grande na equipe e muita confiança de 
que nós vamos conseguir recuperar a qualidade de gestão, a segurança, a 
transparência e a confiabilidade que a fundação já teve, e merece.  

Bom, vamos começar a apresentação muito rapidamente.  

Então, a Petros em números. Nós temos cerca de R$ 82 bilhões em 
patrimônio. É o maior fundo multipatrocinado do país... 

Acho que os microfones estão na frente, se puder retirar, eu 
agradeço. Estão fazendo som.  

Muito obrigado.  

Então, nós temos, no total, 146,6 mil participantes, sendo cerca de 
73 mil assistidos e 74 mil ativos. São 38 planos, 55 patrocinadores e 71 instituidores. 
Instituidores são aqueles fundos onde não tem contribuição, não tem patrocinador, 
são só os participantes que contribuem. 
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 São 15 planos CD, em que a contribuição é definida, três planos 
de contribuição variável, seis planos de benefício definido, entre eles o PPSP, que é o 
principal plano, é o maior, e sobre o qual eu vou falar, e é onde se encontra o déficit, 
hoje, existente, que está sendo e que tem o plano de equacionamento, e 14 planos 
instituídos.  

Na página seguinte, a gente vê os principais exemplos, os maiores 
instituidores e principalmente os patrocinadores. Então, o sistema Petrobras é de 
longe o maior, e empresas do grupo também da Petrobras, além de instituidores como 
o próprio IBA – Instituto Brasileiro de Atuaria -, conselhos regionais de estatísticas, 
etc.  

Seguinte: o plano Petros, o sistema Petrobras. Como eu disse, é o 
maior plano, tem 77 mil participantes, hoje, são ativos, 12,8 mil e assistidos 64 mil. 
Então, é um plano, onde tem um número muito maior de ativos, desculpa, de 
assistidos, perdão, de pessoas que já são aposentadas ou pensionistas do que ativos. É 
um plano muito maduro que já hoje paga muito mais em benefício do que recebe em 
contribuições. Plano que foi criado em 1970, então, tem 47 anos de vida e já está num 
momento de redução em seu patrimônio. 

O plano Petros II é o plano que foi criado em 2007, é um plano 
CV, a contribuição é variável, ou seja, a contribuição é definida até a aposentadoria, 
depois a aposentadoria pode ser escolhida e se os benefícios vão ser simplesmente o 
resultado das aplicações; e tem, então, 47 mil ativos e só três mil assistidos.  

Então, é um plano que hoje está crescendo, e recebe muito mais 
em contribuições do que paga em benefícios.  

Aqui é a estrutura organizacional da Petros, só para vocês 
conhecerem.;  

Então, o órgão máximo da fundação é o conselho deliberativo, que 
é composto 50% a 50% entre pessoas indicadas pela patrocinadora mais importante, a 
Petrobras e 50% eleitos entre os participantes dos planos. Tem o conselho fiscal, que 
fiscaliza, então, as atividades do CD e da diretoria executiva; e toda a fundação. No 
conselho fiscal, também, a participação é meio a meio, entre indicados da Petrobras e 
eleitos. A ouvidoria e a auditoria interna são ligadas ao conselho, eles formalmente, 
em termos administrativos, são ligados a mim, à presidência, mas, eles respondem, na 
verdade, ao conselho. A diretoria executiva, então, ela é composta pelo presidente, o 
diretor de investimentos, o diretor de seguridade e o diretor administrativo e 
financeiro. Neste momento, nós estamos sem o diretor de investimentos, o diretor 
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anterior saiu por uma questão individual, muito pessoal, o diretor de investimentos 
novo está, em breve, já comporá a equipe, já foi escolhido, está fechando as 
providências administrativas, para que ele seja incorporado à equipe. 

Todas essas pessoas, como eu disse, são técnicos da sua área. O 
Flávio Castro que é diretor de seguridade é um técnico da área, é um atuário, ele foi 
presidente do Instituto Brasileiro de Atuaria, o IBA, e tinha uma empresa de atuária 
que inclusive prestava serviço a Petros. A gente rompeu os contratos, obviamente, e 
ele se incorporou à equipe, para fazer esse trabalho de reestruturação de toda a 
fundação. 

O Henrique Trinckquel, era da Petrobras, ainda é funcionário de 
lá, é cedido a Petros, ele foi diretor, bom, é concursado, estava há mais de dez anos, 
na Petrobras, era da área financeira. Foi diretor financeiro de uma das empresas do 
grupo, fez um trabalho muito bom e também veio para ajudar em toda essa 
reestruturação. 

Então, como eu disse, a composição da diretoria é eminentemente 
técnica, não tem qualquer ligação, não tem nenhum outro vínculo, nenhuma outra 
experiência a não ser, o trabalho mesmo, cada um na sua área de especialização. 

Como eu já falei ali, tenho experiência na gestão de vencimentos 
de mercado de capitais, fui do conselho da Petrobras, fui presidente do comitê de 
auditoria, Flávio Castro, atuaria, especializado em previdência, fui presidente do IBA, 
Instituto Brasileiro de Atuaria, e o Henrique Trinckquel, empregado do Petrobras 
com vasta experiência no mercado financeiro. O diretor de investimento que vai se 
juntar à equipe, como disse, também é uma pessoa técnica, que tem bastante 
experiência na área, uma formação muito sólida na área de investimentos.  

Vou falar sobre algumas medidas que nós adotamos até agora lá 
na Petros. Eu assumi em setembro do ano passado, os diretores foram assumindo nos 
meses seguintes. O Henrique Trinckquel entrou em novembro e o Flávio entrou em 
dezembro, por questões lá administrativas.  

Então, nós temos pouco tempo, mas nesse pouco tempo a gente já 
conseguiu fazer algumas coisas interessantes, já teve alguns avanços relevantes.  

Nós estamos fazendo uma profissionalização de toda a gestão, 
quer dizer, nós mudamos não somente a diretoria, mas as gerências e alguns técnicos, 
trazendo pessoas com experiência na área, em cada área de atuação. Nós fizemos o 
aprimoramento da gestão de riscos e conformidades. A área de risco existia, mas 
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efetivamente não fazia um trabalho adequado. Nós mudamos toda a área, todas as 
pessoas da área. Eu trouxe uma pessoa de fora, a chefe da área de risco da gestora de 
investimentos do Banco do Brasil. É uma pessoa com 16 anos de experiência na 
chefia dessa área, ela se aposentou lá e veio trabalhar conosco. Está fazendo uma 
reformulação total da área de riscos e conformidade e criando uma área de controles 
internos. A ideia é uma implementação aí de uma cultura de compliance, ou seja, uma 
cultura de obediência e de conformidade à governança em toda a instituição.    

Nós criamos um programa de integridade que vai ser lançado 
agora no começo de outubro, com várias iniciativas, entre elas, um canal de denúncia 
independente, uma mudança do trabalho da ouvidoria, uma ampliação do trabalho da 
ouvidoria, um canal de denúncia independente para receber exatamente denúncias 
sobre fraude, assédio, coisa que não existia da forma como deve existir lá na 
fundação.  

Fizemos uma nova política de seleção de conselheiros em 
empresas investidas. Antes, eram funcionários da própria Petros que eram 
conselheiros das empresas investidas e hoje nós estamos trazendo pessoas de fora 
através de um processo de seleção que se baseia na experiência, seja em conselho, 
seja na experiência executiva.  

Na área de investimentos nós fizemos uma revisão de toda a 
política de investimentos, com metas ajustadas aos perfis dos planos. O que significa 
isso? Um plano como PPSP, que é um plano BD, como eu falei, que paga mais 
recursos do que recebe, precisa ter uma liquidez adequada e, infelizmente, a carteira 
do plano, quando nós chegamos – infelizmente, ainda é um pouco assim – tem uma 
quantidade, tem um percentual enorme de investimentos que são ilíquidos ou pouco 
líquidos.  

Então, isso é um entrave, é um obstáculo à boa gestão e nós 
fizemos, estamos fazendo essa mudança. Nós já reduzimos o percentual de renda 
variável do plano, aumentamos a renda fixa. Esse processo continua e a gente 
pretende acelerar a partir do ano que vem.  

Nós fizemos uma revisão dos comitês de investimento, reforço de 
especialização, eficiência, revisão do processo de investimento e desinvestimento. 
Nós estamos revendo todos os processos em toda a Petros e normatizando, colocando 
em normas toda essa revisão depois, de forma a consolidar isso e ter os manuais para 
todas as áreas. Isso tomou como exemplo o que é feito em outras fundações ou 
gestoras de investimentos locais, estrangeiras.  
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Nós fizemos uma política de seleção de gestores externos baseada 
em critérios quantitativos e que está sendo colocada em prática, também com normas, 
isso tudo acompanhada pela área de controles internos e conformidade da forma 
adequada.  

Medidas adotadas na seguridade: nós estamos num processo de 
recadastramento para ter... Aliás, esse processo de recadastramento foi feito a partir 
de uma solicitação do conselho fiscal. Nós temos tido um relacionamento muito bom 
com o conselho fiscal, uma troca de experiências e informações e opiniões e, de 
acordo com eles, introduzimos esse processo de recadastramento para ter mais 
certeza sobre os dados do passivo e seu cálculo. Isso está em andamento e deve ser 
fiscalizando antes do final do ano.  

Reestruturação e ampliação da área de atendimento, para maior 
suporte aos participantes. Essa área é muito importante para o dado, principalmente, 
do PPSP, que tem uma quantidade muito grande de assistidos, que eram recebidos lá 
na nossa sede, numa área pequena, um pouco acanhada, e mudamos isso para uma 
área muito maior, num outro prédio. Houve mais do que o dobro de pessoas para 
atender os participantes, seja no call center, seja individualmente e pessoalmente. 
Fizemos uma intensificação da renegociação do custeio dos planos benefício. Temos 
um problema sério de receita de custeio abaixo dos gastos de custeio e isso foi 
causado, principalmente, por dois fatos. No caso do PPSP, em 2010, reduziu a taxa de 
custeio, que eram cobrados 6% sobre as contribuições, para o custeio administrativo 
do plano; e o CD reduziu para 4%. Isso tinha que ter sido revisto ano a ano, só que 
nunca foi revisto, o que gerou uma diferença muito grande entre a receita 
administrativa e a despesa, no PPSP. No caso dos planos instituídos e outros planos, 
exceto os relativos à Petrobras, também os contratos feitos no passado previam taxas 
muito abaixo do que o suficiente, então, estamos revendo todos esses custeios e estou 
fazendo, inclusive, um TAC, com a Previc, para essa revisão. Pretendemos resolver 
esse problema daqui em diante estruturalmente. 

Medidas da área administrativo- financeira, instalamos uma 
austeridade orçamentária, para redução de gastos, estamos implantando um programa 
de orçamento base zero, com revisão da estrutura dos gastos, implantação de cultura 
de disciplina orçamentária e redução do prazo para a divulgação de demonstrações 
financeiras mensais, que saíam com 60 dias de atraso e hoje só com quinze dias, após 
o fechamento do mês. Então, o balanço da Petros, de 2015, que teve a divulgação em 
julho de 2016, o balanço de 2016 saiu em maio de 2017 e o de 2017 temos o objetivo 
de fazer a divulgação em março de 2018, quer dizer, estamos reduzindo esses prazos.  
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Falando especificamente do que acho que é de maior interesse de 
todos, em relação à Petros, embora não esteja ligado ao tema da CPI, mas entendo 
que existe esse interesse e trouxe vários dados para falar sobre a questão do 
equacionamento. 

O plano Petros, o PPSP, teve sucessivos déficits, em 2013, 2014 e 
2015. Em 2015 houve o reconhecimento de significativos ajustes estruturais, ajustes 
atuariais, nas demonstrações financeiras e o plano fechou com o déficit acumulado de 
22,6 bilhões de reais. Isso está no balanço de 2015, que foi divulgado em julho de 
2016, inclusive, antes de nossa entrada na Petros – entrei em setembro de 2016. O 
déficit acumulado ficou acima do limite técnico, que é permitido pela lei – existe o 
mínimo que a lei permite que é aceito pela lei e não tenha que ser feito 
equacionamento quando excede esse limite mínimo, é obrigatório, pela lei, que seja 
feito o equacionamento. 

É importante colocar que o equacionamento deveria ter sido feito 
até dezembro de 2016. Quando chegamos na fundação, cheguei em setembro, o 
diretor de seguridade chegou em dezembro. Durante esse período, nós nos deparamos 
com esse déficit tão grande, sabendo o quanto isso atinge, o quanto isso é negativo, o 
quanto isso aflige os participantes, nós tomamos algumas atitudes para tentar reduzir 
esse impacto. Veja bem, naquilo que nos cabe, naquilo que é possível que a gente 
faça.  

A diretoria executiva de uma fundação, ela tem um limite bastante 
grande de atuação. Ou seja, ela tem que obedecer às orientações, o que é mandado 
pelo conselho deliberativo da fundação, que é o órgão máximo; ela tem que obedecer 
à Previc, que é o órgão fiscalizador; e tem que obedecer, obviamente, às leis, às 
resoluções do CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, e à 
legislação relativa ao assunto, à essa área.  

Então, dentro do que a gente podia fazer, nós procuramos a Previc, 
entre outubro e novembro do ano de 2016, e propusemos algumas coisas. Por 
exemplo, que a parte estrutural desse déficit, o equacionamento fosse feito pela vida 
do plano. O que faz sentido técnico inclusive. O IBA inclusive entende que isso é o 
devido.  A Previc, que, na época, não concordou, não deu o aval a essa nossa 
solicitação.  

Então, nós tentamos, via CNPC – Conselho Nacional de 
Previdência Complementar -, que engloba órgãos do governo, tem dois terços de 
membros dos órgãos do governo, e tem um terço de membros da sociedade, ou seja, 
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tem a Abrap, a associação dos fundos de pensão, mais a Anapar, a associação dos 
participantes, e um representante das empresas que fazem patrocínio de fundos, nós 
tentamos, através desse órgão, aumentar o prazo para fazer o equacionamento. Em 
vez de uma vez e meio o prazo médio do plano, que dá 18 anos, aproximadamente, 
nós pedimos que ele fosse três vezes o prazo médio do plano, o que aumentaria 
significativamente o prazo. Não tem o mesmo efeito, em termos de contribuição, mas 
é porque muitas pessoas, obviamente, já são aposentadas e pela tábua de mortalidade, 
você não consegue estender tanto esse prazo. Mas, de qualquer forma, teria uma 
redução de contribuições aí da ordem dos 20%, aproximadamente, que era o cálculo 
que a gente fez. Nós levamos isso ao CNPC, através da Abrap, isso foi colocado lá 
para votação, e todas as associações votaram a favor, porém, os órgãos do governo 
votaram contra. Nós perdemos por seis a três. São nove membros – seis do governo e 
três não do governo – e nós perdemos.  

Então, nós também propusemos à Previc, discutimos com eles a 
possibilidade de fazer o equacionamento só depois de fazer a separação de massas. 
Nós estamos num processo de separação de massas, no PPSP, entre os participantes 
que repactuaram o plano e os que não repactuaram. Explicando aos deputados o que 
significa isso, de uma forma muito rápida, alguns anos atrás, os participantes do 
PPSP tinham todos, os aposentados tinham todos os seus rendimentos e benefícios 
reajustados de acordo com os reajustes dos ativos, dos empregados.  

Então, foi feito um tipo de renegociação, uma repactuação em que 
os aposentados, alguns aposentados aceitaram que os seus reajustes fossem feitos 
pelo IPCA e não mais pelo reajuste dos ativos. Cerca de 75% aceitaram isso, 25% 
não, e hoje nós temos, na prática, duas submassas, ou seja, alguns que são 
repactuados, como a gente chama, e outros não repactuados.  

Nós estamos no processo de fazer essa separação de massas, já 
desde o ano passado, mandamos à Previc, e nós achávamos que isso deveria ser feito 
antes de fazer o equacionamento. Porém, a Previc também não concorda com isso, 
uma vez que a lógica para isso,, da lei, é que o equacionamento tem um vida própria, 
ele corre em paralelo a todo o restante, então, não é possível se antecipar ou tomar 
essas outras medidas, então, fique bem claro, não é uma questão que nós não 
queremos ou não achamos que isso é devido, e a nossa opinião pessoal pouco importa 
nisso o que importa é que a lei manda e o fiscalizador, nosso órgão fiscalizador, que 
tem inclusive o poder de intervenção, se nós não seguirmos o que eles mandam, não 
houve a possibilidade que isso fosse feito, então, a diretoria pediu um TAC, um termo 
de ajuste de conduta à Previc, para estender o prazo de equacionamento, do plano de 
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equacionamento, de dezembro de 2016 para o ano de 2017, provavelmente, até o 
final de 2017 por diversas razões, a primeira é que o balanço só foi divulgado só em 
julho de 2016, então, havia muito pouco tempo entre a divulgação de um déficit tão 
enorme, tão grande, entre a divulgação e colocar em prática o equacionamento e a 
gente entendia que os participantes tinham que ser informados disso, tinha que ter 
maiores informações, tinha que ter até um prazo para se preparar, para saber qual 
seria o efeito nas suas contribuições etc., então, foi feito um plano de comunicação 
durante esse período, então, se ocuparem pela imprensa, nós falamos diversas vezes 
da questão do equacionamento, nós temos um relatório mensal para todos os 
participantes onde nós falamos sobre isso e explicamos a questão do déficit, etc., 
então, deixou de ser uma grande surpresa, digamos assim, pelo menos, a existência 
do plano de equacionamento e a segunda razão é que ela nos dá tempo de nos fazer as 
negociações que eu citei aqui, que a gente acabou fazendo, nós pretendíamos ver se 
conseguíamos, alguma possibilidade, alguma forma de reduzir esse efeito do 
equacionamento para os participantes, então, dentro dos limites da lei e dentro dos 
limites da Previc, das resoluções do CNPC, nós tentamos fazer vários cálculos e 
simulações e negociações no conselho deliberativo da Petros, isso foi discutido 
muitas vezes mesmo e todas as simulações técnicas foram feitas nesse sentido, a 
diretoria então propôs o TAC, o conselho deliberativo estudou esse TAC, termo de 
ajustamento de conduta, mandamos à Previc, a Previc retornou com várias alterações 
e, por final, o termo de reajustamento de conduta aprovado pelo conselho dizia o 
seguinte, em um dos seus itens: que a diretoria deveria aprovar um plano de 
equacionamento que evitasse equacionamentos sucessivos a partir de 2017; esta foi a 
encomenda, digamos assim, feita pelo TAC, pelo CD, conselho deliberativo da 
Petros, à diretoria; e a diretoria fez esse trabalho, elaborou um plano e 
equacionamento no sentido de evitar que o outros equacionamentos ocorressem.  Por 
que o CD estava preocupado com isso e por que houve essa determinação que foi 
aprovada pelo CD e assinada por todos os membros do CD, sejam indicados, sejam 
também os eleitos?  Porque uns cálculos mostram que equacionamentos sucessivos, 
na prática, financeiramente, são piores para os participantes do que fazer de uma vez 
e aqui não vai em nenhuma qualificação, nenhum juízo de valor nem nada sobre essa 
questão se é justo, se não é justo e qual é a intensidade disso, nós sabemos que 
infelizmente esse equacionamento que vem, vim para falar das causas dele lá de traz, 
esse plano é muito negativo para os participantes, no entanto, quando você faz o 
cálculo financeiro, se percebe que, isso fica claro, que esses equacionamentos 
sucessivos, financeiramente, quando você traz ao valor atual, você percebe que ele é 
pior para os participantes do que você fazer de uma vez para tentar evitar novos 
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equacionamentos, isso foi entendido pelo CD e foi, então, determinado a diretoria que 
assim o fizesse e o plano que nós fizemos foi esse, o plano que nós fizemos cumpriu 
essa determinação. 

Falando os dados, então, do déficit, como vocês veem ali, em 
2012nós tínhamos um pequeno superávit de três bilhões.  Pequeno, em relação aos 
números da Petros que são grandes.  Em 2013, teve um déficit de 2,4 bilhões, depois 
em 2014 um déficit de 6 bilhões.  Desculpe, teve um déficit acumulado de 6 bilhões 
em 2014 e um déficit acumulado de 22,6 bilhões de reais em 2015.  

Esse déficit de 2015 acumulado representava 27,4% de todas as 
provisões do plano.  O que significa isso?  Se você tem um déficit de até 7% das 
provisões do plano, a Previc considera que existe uma solvência do plano.  Abaixo 
disso, ou melhor, um déficit acima de 7% significa que o plano é tecnicamente 
insolvente.  Atuariamente insolvente.  Nosso déficit é o déficit que foi revisado em 
2015 foi de 27%, ou seja, muito abaixo do limite da solvência.  Logo, exigia-se um 
equacionamento.  

Esclarecendo um pouco melhor sobre a modalidade do plano 
talvez para aqueles que não têm uma vivencia nessa área, no plano de benefício 
definido que é o tipo do plano do PPSP onde foi feito esse déficit, neste plano o valor 
do benefício é determinado no momento da adesão ao plano.  Então, a pessoa que 
adere ao plano ela sabe quanto ela vai receber quando ela se aposentar.  Isso é fixado.  
Quando você fixa o benefício, você tem que pressupor que a contribuição que vai 
acontecer ao longo do tempo, ela tem que mudar.  Para que, alterações que 
acontecerem, sejam no cenário econômico ou na estrutura, no caso das famílias que 
estão no plano, a tábua de mortalidade etc. todas essas questões alteram então o 
passivo do plano.   

Então, para que se acomode, para que, enfim, tecnicamente você 
consiga ter certeza de que vai cumprir suas obrigações lá na frente é preciso que ao 
longo do tempo você altere as contribuições.  

Então, não dá para você fixar o benefício e fixar contribuição ao 
mesmo tempo.  Aí fica inconsistente, financeiramente não existe.  

Então, esse plano ele não considera as mudanças que vêm 
acontecendo no cenário econômico do Brasil, do mundo, também no perfil dos 
próprios participantes e dependentes.  Ou seja, como o benefício é definido ele não 
está considerando essas mudanças.  Qual é a diferença disso?  Quando a contribuição 
é definida, são os planos CDs, você sabe por quanto vai contribuir ao longo de toda a 
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sua vida, até que você se aposente.  Aí, o que você vai receber?  É o quanto você 
poupou durante esse período.   

Então, é claro que ali, nesse final, vai estar ali embutido todas as 
mudanças que aconteceram na parte estrutural do plano, todas as mudanças em 
termos de economia, rendimento dos investimentos, etc.  Vai ser aquilo que deu no 
final.    Essa é a grande diferença.  Mas no plano CD a contribuição não muda.  No 
plano de benefício definido, o benefício não muda; a contribuição obviamente ela tem 
que mudar. Esse tipo de plano, ele tem muita exposição, há risco de desequilíbrios 
financeiros mesmo, e que geram por exemplo déficit como esse.  É um plano 
mutualista e solidário, déficits e superávits são de responsabilidade de todos os 
participantes, e em função exatamente desse risco e dessa necessidade de ficar 
mudando contribuição todo o tempo, etc., que cria muitos problemas, a modalidade 
de benefício definido deixou de ser adotada no setor de previdência.  Não tem mais 
plano desse tipo.  O PPSP por exemplo, foi fechado em 2002.   

Então, o que tem são planos do passado.  E isso é reconhecido não 
só aqui no Brasil como fora do Brasil também, isso existia também fora.  Mas esse 
tipo de plano, pelos riscos que ele corre, que ele acaba até trazendo, ele praticamente 
não existe mais.   

Vamos falar sobre o déficit então das causas do déficit do PPSP.  
Em termos arredondados... 

(Manifestação na audiência) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Um minutinho só, por 
favor, deixa concluir, por favor.  

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO - Bom, 40% 
do déficit foram de questões nesse sentido, ou seja, problemas de questões estruturais, 
depois eu vou explicar o que são essas questões atuariais e 60% foram dadas por uma 
rentabilidade insuficiente dos investimentos.  

Então, vamos lá. Esses ajustes estruturais são mudanças que 
afetam diretamente o cálculo de benefícios, aumenta as obrigações do plano, 
causando desequilíbrios financeiros, como já falei. E, por exemplo, mudança do perfil 
das famílias, alteração da tábua de mortalidade, por exemplo, as pessoas vivendo 
mais, obviamente as obrigações do plano aumentam, as pessoas tendo filhos com 
idade mais avançada também isso altera as obrigações, então, são questões como essa 
que causam a necessidade de fazer esse ajustamento. Fatores conjunturais são, por 
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exemplo, mudanças no cenário financeiro, econômico e de investimentos, e 
investimentos que a gente chama de investimentos sob investigação, investimentos 
que foram feitos de alguma forma que tenham indício de desvio de conduta. 
Infelizmente, isso aconteceu, aparentemente aconteceu no nosso plano, isso gerou 
inclusive CPI dos fundos de pensão, em 2015, gerou operações no Ministério 
Público, como a Greenfield, então, isso também causou prejuízos, esses 
investimentos causaram prejuízos ao plano. Então, isso tudo somado à recessão, entre 
2013 e 2015, mais eventualmente incompetência de, eventualmente, alguns gestores 
da Petros lá no passado, e investimentos que foram mal feitos talvez por desvio de 
conduta geraram essa falta de rentabilidade dos investimentos.  

Só para ter uma ideia, o retorno líquido positivo dos investimentos 
entre 2013 e 2015 foi de 1,1 bilhão de reais, contra apenas, tão-somente, a atualização 
monetária do passivo de 14,3 bilhões, ou seja, se nada de excepcional houvesse em 
ajustes estruturais do plano, só os ajustes normais de meta atuarial, etc., já teria uma 
necessidade de, precisaria ter uma rentabilidade dos investimentos na ordem de 14 
bilhões e teve só um bilhão durante esse período, quer dizer, foi absolutamente 
insuficiente a rentabilidade dos investimentos.  

Aqui é uma tabela, para não ocupar muito tempo dos senhores, 
pedi que fica obviamente a apresentação aqui, eu vou falar muito resumidamente, a 
gente mostra que a diferença entre os ajustes estruturais e ajustes anuais normais, os 
ajustes normais do plano anuais que têm pela meta atuarial e outros ajustes, somaram 
nesse período de três anos 16 bilhões e meio de reais. E os ajustes excepcionais 
estruturais, que foram ajustes de tábua de mortalidade, mudança de decomposição de 
famílias, etc., aquilo que eu falei de as pessoas viverem mais ou terem filhos mais 
velhas, ou se casarem mais vezes, etc., que geram novas obrigações ao plano, 
somaram cerca de 10 bilhões de reais. Aí vamos pensar por que 10 bilhões de reais de 
ajuste estrutural? Porque o plano tem 47 anos e esses ajustes nunca foram feitos, essa 
que é a verdade. Eles deviam ter sido feitos no passado, na medida em que a 
fundação fosse vendo essas mudanças estruturais que estavam acontecendo, mas eles 
não foram feitos, a lei permite que assim seja feito, isso não é ilegal, agora realmente 
não é a melhor forma de fazer a gestão. Isso deveria ter sido reconhecido no passado. 
Como isso foi reconhecido tudo de uma vez em 2015, então houve esse montante 
enorme de ajustes estruturais excepcionais da ordem de 10 bilhões de reais.  

Então, somados esses dois efeitos, a gente tem tanto os ajustes 
anuais normais como os estruturais, a gente tem 25 bilhões de reais de ajustes no 
passivo. Como os investimentos renderam só um bilhão na época, você tira desses 25 
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bilhões, e depois você considera o superávit que tinha até 2012 de 3 bilhões, você 
chega nos 22,6 bilhões. É matemática simples, mas infelizmente as questões são 
essas. O que teve de excepcional, o que causou o déficit? Esses ajustes estruturais da 
ordem de 10 bilhões de reais e a insuficiência dos investimentos, insuficiência de 
investimentos essa que foram causadas por várias razões. Sem dúvida a recessão de 
2013 a 2015 afetou muito os investimentos, ou seja, as ações caíram, os alugueis 
despencaram, os títulos públicos também caíram bastante. Isso afetou muito os 
fundos de pensão de foram gera.  Em 2015, 92 fundos de pensão apresentaram 
déficits, e seis dos dez maiores apresentaram déficit. Então, foi algo que afetou muito 
fundos de pensão. Porém, esses ajustes estruturais, obviamente normalmente são 
feitos nos fundos de pensão ao longo do tempo, no caso da Petros foi feito de uma 
vez, e isso foi muito... Afetou o plano de uma hora para outra de uma vez só. Quando 
veio a recessão, em 2013, sr. presidente, 2015, ela chegou em um momento em que a 
carteira de investimentos do plano PPSP ela era muito ilíquida, ou seja, ela era tinha 
muitos investimentos de alto risco, como fundos de participação, como participações 
de controle e empresas, como títulos de créditos de alto risco, etc.  

Então, a recessão... A carteira estava muito ilíquida.  

Então, a recessão se abateu sobre a carteira de investimento do 
plano PPSP de uma forma muito intensa. 

Deveria ter essa composição? Eu acho que não. Entre ter 
realmente, eu acho que, enfim, olhando de hoje para trás fica obviamente muito mais 
fácil, mas é claro que um plano BD  - benefício definido -, já antigo e maduro, onde 
tem muito mais saída de recursos do que entrada, certamente deveria ser um fundo, 
uma carteira de investimentos mas mais líquida, com muito menos ativos de risco. É 
exatamente isso que nós estamos tentando fazer agora reduzindo renda variável, 
reduzindo participações, enfim, reduzindo imóveis. Nós estamos reduzindo os ativos 
ilíquidos e aumentando ativos de renda fixa. 

Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo agora. 
Infelizmente, ele não foi feito no passado e isso atingiu o plano sobremaneira. 

Sobre a questão que eu sei que sempre tem muito questionamento, 
muita dúvida, muito interesse, que são os investimentos onde há indícios de desvio de 
conduta, veja bem, não é simples se avaliar isso. Tem um caminho que se chegar 
nisso. Você tem, em termos de investimentos, essa é minha área de especialização, 
você tem a conjuntura econômica que afeta os investimentos, depois você tem, 
melhor dizendo, o investimento que dá errado pode ser causado pelo o quê? A 
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conjuntura econômica, o risco normal que o investimento sempre tem, que sempre ele 
carrega, por melhor que seja a situação, por melhor que seja a conjuntura. A 
conjuntura econômica, quando é negativa, eventualmente incompetência de quem 
está fazendo investimento, que não está fazendo da forma adequada, e o desvio de 
conduta, ou seja, o investimento que foi feito de forma errada por interesse próprio, 
para ter algum tipo de vantagem. 

Para se chegar nisso, não é tão simples, você precisa entender 
exatamente o que aconteceu. É isso que sobre isso se debruçaram a CPI dos fundos 
de pensão em 2015, tem se debruçado a operação Greenfield, do Ministério Público, 
e nós, na Petros, temos tido, eu acho que a diretoria anterior já teve essa postura, a 
bem dizer, mas nós, quando assumimos, foi exatamente no momento que começou a 
Greenfield, nós assumimos a postura de total, absoluta colaboração com as 
autoridades. 

Então, todos os casos, todos os... Que são objeto da Greenfield, 
por exemplo, foram investigados internamente por... As comissões internas, e todos 
os levantamentos feitos foram passados ao Ministério Público para que o Ministério 
Público aprofunde as investigações. Porque nós temos uma limitação com a... Nós 
não podemos abrir sigilo bancário, ou seja, enfim, nós temos... O Ministério Público, 
as autoridades têm muito mais instrumentos para fazer essa investigação. 

Então, a colaboração nossa é integral. Tudo foi passado para eles. 
Agora, as investigações, digamos, estão com eles, e eles muitas vezes nos pedem 
novas informações, muitas vezes a própria por favor, às vezes o Ministério Público, a 
Previc, que também está fazendo esse trabalho agora de uma forma mais intensa, nós 
continuamos passando as informações de forma absolutamente aberta e transparente, 
nossa posição é de absoluta e total colaboração com as autoridades, por isso é que a 
gente tem se limitado não a falar, nós não temos falados sobre esses casos específicos 
porque, na verdade, está na mão do Ministério Público, então, eles é que tem 
autorizar eventualmente a divulgação de qualquer formação sobre isso, mas, quero 
deixar claro e aqui oficialmente, e o Ministério Público pode fazer a confirmação 
disso, que nós temos tido total abertura, transparência e colaboração com o Ministério 
Público com a Previc, com a Polícia Federal, enfim, com a CVM também para qual 
nós passamos algumas investigações, então, em relação a esses investimentos. 

Uma pergunta que provavelmente seja feita, quanto desses 
investimentos realmente representam, quantos investimentos, onde há indícios de 
desvios de conduta, representam desse déficit é difícil saber exatamente, como eu 
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falei, a gente tem que investigar para saber se os indícios são verdadeiros realmente 
ou não, mas, uma coisa que fica claro é que não é a maioria, quer dizer... Eu não digo 
que não seja alto, que seja baixo, pode ser alto mesmo, agora, eu não sei exatamente 
quanto é, isso depende das investigações chegarem até o fim.  São importantes?  São.  
São altos?  São. São relevantes?  São e são muito sérios e nós somos os primeiros a 
apontar os problemas e nós estamos passando as informações fazendo investigações e 
mostrando isso só que nós temos hoje a obrigação de passar essa informação ao 
Ministério Público e temos que respeitar o Ministério Público que agora ele é que 
está fazendo a investigação, então, digamos que saiu da nossa mão a obrigação 
principal em relação a isso, agora,  40% do déficit são ajustes estruturais, a questão 
da recessão é relevante, a questão que muitas vezes não se fala mas que é importante, 
a incompetência, e disso eu queria pegar esse ponto muito importante, eu sei que 
muita gente não concorda, eu sei que muitos participantes não concordam, as 
associações, mas, a profissionalização da gestão do fundo de pensão é relevante, é 
preciso que tenha, que haja pessoas nas fundações que tenham reconhecimento da sua 
capacidade para fazer aquele trabalho, então, você tem o currículo das pessoas, tem a 
vida das pessoa que você pode investigar, etc., e verificar se elas têm competência 
para fazer ou não, isso tem que ser acompanhado muito de perto, então, nem sempre 
essa competência... Pode ser um problema de competência, pode ser um problema de 
conhecimento mesmo, agora, realmente, quando a incompetência é muito grande, 
pode ter algum interesse nisso.  Eu não sei mesmo quanto é o valor, quanto isso 
representa do déficit, mas, que ele é significativo é, mas, certamente, não é maioria 
porque já 40% já é a questão estrutural e não é tudo nos investimentos, na falta de 
rentabilidade do vencimento que é causado por isso, a recessão, como eu falei, teve 
um efeito muito relevante, muito importante também no déficit, tá? 

Bom, o equacionamento, então, é fundamental para manter a 
sustentabilidade do PPSP no longo prazo e garantir o pagamento de benefícios além, 
obviamente, de ser uma obrigação legal, se não for feito o questionamento, lá na 
frente nós vamos ter problema, a fundação vai ter uma dificuldade para pagar os 
benefícios, não tem no curto prazo, temos liquidez, temos capacidade de pagar no 
curto prazo, mas, sem o questionamento o plano vai ter problema de pagamento em 
alguns anos à frente.   

Como falei, o valor integral do déficit foi de 22,6 bilhões, quando 
ajustado pela meta atuarial até dezembro de 2017, estimado até dezembro de 2017, dá 
27.7 bilhões e esse foi o valor que foi colocado para o questionamento e, como disse 
no passado, tinha o objetivo de mitigar o risco de equacionamentos sucessivos.  O 
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montante a ser equacionado, dividindo entre os participantes e patrocinadores, 
Petrobras, a BR e a própria Petros, fundação, no prazo de 18 anos; e a divisão desse 
pagamento segue a proporção das contribuições normais. Isso está na lei, art. 21 da 
Lei 109, Lei Complementar 109, diz que o resultado deficitário nos planos e nas 
entidades fechadas será equacionado por patrocinadores participantes e assistidos, na 
proporção existente entre as suas contribuições sem prejuízo da ação regressiva 
contra os dirigentes ou terceiros que deram causa ou dano, ou prejuízo à entidade. A 
Resolução 26 do CNPC diz que, no art.29, o resultado deficitário apurado no plano de 
benefícios deverá ser equacionado por participantes, assistidos e patrocinadores, 
observada a proporção contributiva em relação às contribuições normais vigentes no 
período em que for apurado o resultado. 

Então, isso é o que foi feito, como manda a lei, nós fizemos 
exatamente conforme manda a lei, ou seja, a divisão segundo a proporção das 
contribuições normais, o que dá 49,45% para patrocinadores e 50,55% para os 
participantes, sendo que os ativos e autopatrocinados ficaram com R$ 6,3 bilhões e os 
assistidos R$ 7,7 bilhões porque, digamos, o déficit, as obrigações dos assistidos são 
maiores do que dos demais. 

O plano de equacionamento do PPSP também tem alíquotas 
escalonadas por faixa salarial, que é o modelo similar ao utilizado para acoplar 
imposto de renda, já é também o modelo hoje utilizado pela fundação para o 
pagamento das contribuições. A contribuição, então, ela aumenta à medida em que o 
salário ou benefício fica maior.  

Então, quem ganha mais paga mais, é o princípio do imposto de 
renda e é o princípio já adotado pelas fundações. 

Os próximos passos, então: o plano de equacionamento foi 
encaminhado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Sest, 
ela tem um prazo de aproximadamente 60 dias para dar o retorno disso. A partir da 
aprovação da Sest, volta à Petros e a Petros teria até 60 dias para implementar 
cobrança. Eu digo até 60 dias porque essa cobrança tem que ser feita até o final deste 
ano obrigatoriamente pela lei. 

Como eu disse, o início da contribuição ocorrerá ainda este ano. 

Eu tenho aqui uma apresentação sobre o plano Petros II, mas eu 
acho que não haverá a necessidade porque o interesse maior é sobre o PPSP e o plano 
Petros II não tem nenhum problema, vai muito bem. É o plano CD – plano CV, 
melhor dizendo. 
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A rentabilidade do PPSP, nos últimos anos, 2013, 2014 e 2015, 
mostra uma rentabilidade muito baixa dos investimentos durante 2013, 2014 e 2015, 
em relação à meta atuarial, a meta atuarial está em azul escuro, a rentabilidade em 
azul claro ou verdinho claro.  E em 2016 já houve uma aproximação, a rentabilidade 
ficou muito próxima à da meta atuarial. E 2017, na próxima página, vocês vêm que a 
rentabilidade acumulada até o mês de agosto foi de 5,82% contra a meta atuarial 
acumulada de 5,55%. A rentabilidade foi superior à meta atuarial.  

Então, estamos num processo de recuperação. A gente espera, 
realmente, que este ano seja um ano de recuperação da rentabilidade e os 
investimentos tenham um retorno significativamente superior à meta atuarial. Aí, 
depois, tem a rentabilidade do PP II, como eu já falei, não tem muito interesse.  

Eu termino por aqui. Fico à disposição dos senhores para as 
questões. 

Ah, desculpa, uma questão que o presidente me pediu para 
abordar: o efeito de venda de ativos na Petros, não é isso?  

Então, já adiantando essa pergunta, isso já aconteceu no passado, 
ou seja, alguns ativos da Petrobras foram vendidos, foi feita uma privatização e qual 
o efeito que isso tem na Petros? O plano, então, ele é cindido em proporção às 
obrigações, aos ativos desse plano. Os investimentos, então, os ativos têm uma 
segregação dos ativos, segregação do passivo, os funcionários vão para lá, então, 
cria-se um novo plano. Mas para a Petros não tem, digamos assim, nenhum efeito. O 
único efeito que pode ter é se essa nova empresa, se essa nova empresa decidir tirar o 
patrocínio, né, ou mudar a gestão para uma outra gestora e aí vai tirar os recursos da 
Petros. Também as obrigações vão junto, então de alguma forma tem efeito de 
reduzir o porte da Petros eventualmente, mas não tem nenhum efeito financeiro para 
a fundação. No caso da BR, que foi até me perguntado antes de nós iniciarmos aqui, o 
que está sendo previsto pelo que eu sei, não dou da Petrobras, eu não sei, o que eu sei 
é pela imprensa, mas é uma venda de ações que é parcial, no mercado, então, acho 
que é vinte e cinco, trinta por cento, não sei exatamente, das ações que vão ser 
vendidas no mercado, mas o que controle não muda, então, para a Petros não tem 
nenhum efeito isso, enquanto  o controle não muda, dessa empresa, o efeito é nulo 
para a fundação. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) - Muito obrigado, eu sei que 
a impaciência fica muito grande na medida que vai ouvindo, mas nós tempo para 
buscar os esclarecimentos. Às vezes, um ou outro, eu percebo, no momento da 
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exposição aflora uma pergunta em função da dúvida que cada um vai alimentando, 
mas nós temos tempo para esclarecer, nós não estamos aqui saindo correndo.  

Então, eu vou passar a palavra ao deputado Luiz Martins, que é o 
nosso relator. Depois, deputado Dr. Julianelli e quero dizer para também não vou 
dizer que é para acalmar, mas nós recebemos indagações que nos foram 
encaminhadas exatamente pelas representações, então vamos caminhar aqui de uma 
maneira que eu digo a mais contida possível porque, na verdade, é uma oportunidade 
de termos aqui todos os esclarecimentos. O presidente da Petros é o presidente da 
Petros, ele assumiu, está administrando, então, vamos caminhar, deputado Luiz 
Martins, com as indagações. 

O SR. LUIZ MARTINS – Sr. presidente, eu vou ser bem rápido 
que eu estou vendo que as pessoas interessadas em conhecimento maior estão ávidas 
para fazer as perguntas. Eu recebi uma pergunta, só a título de curiosidade, quando o 
senhor falou no TAC junto à Previc, no plano de adequação, em nenhum momento o 
senhor falou da dívida que a Petrobras tem com PPSP e de modo a diminuir o valor 
do déficit, consequentemente não onerando ou diminuindo os participantes assistidos.  

Eu gostaria que o senhor desse início falando isso, que eu não ouvi 
o senhor falar e depois, presidente, eu vou assistir só porque eu quero as pessoas 
interessadas façam as perguntas para que a gente possa ter conteúdo para fazer o 
relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) -  Deputado Dr. Julianelli. 

O DR. JULIANELLI – Bom-dia, realmente nós estamos tratando 
da maior companhia do país num plano de previdência que atende a todos esses 
trabalhadores. Isto é extremamente preocupante né, nós termos um déficit de vinte e 
cinco bilhões não é qualquer coisa. E quando vemos, aqui, uma enorme possibilidade 
de indício de desvio de conduta, nós aumentamos o grau de preocupação, sem dúvida 
nenhuma, as pessoas trabalharam a vida toda e agora têm o seu direito ameaçado.  

Então, existem algumas dúvidas que precisam ser feitas. Uma foi 
colocada aqui pelo deputado Luiz Martins, que foi encaminhada para mim também, a 
respeito da dívida da Petrobras e o quanto isso aí pode diminuir nesse déficit de vinte 
e cinco bilhões. A segunda preocupação quando se pensa sem afetar a viabilidade é 
quanto esse custo operacional da Petros, o senhor falou que antes eram 6% e agora 
está em 4%. 
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Quanto que isso representa em valor contábil? Em valor 
financeiro? E quanto que ainda existe de possibilidade de redução de custo 
operacional, custo de manutenção para atuar também na redução desse déficit, por 
quê? Eu entendo que tem que se buscar todos os mecanismos capazes de diminuir a 
participação dos previdenciários na sanidade, na busca da sanidade financeira da 
fundação.  

Um outro ponto também que me chama a atenção, o que foi feito 
de 2012 a 2015, sairmos de um superávit de R$ 3 bilhões para um déficit de R$ 22, 
25 bilhões. E aí a pergunta é: o Ministério Público está investigando em termos 
práticos quanto que esses que ou por desvio de conduta, ou por erro de gestão que, 
então, contribuíram para a situação quanto que esses grupos, esses gestores vão 
contribuir também para a solução desse problema? Porque é importante a busca de 
soluções. É a busca de soluções. Não pode ser – na minha maneira de entender – 
exclusivamente penalizar os previdenciários.  

Então, a Petrobras precisa contribuir na sua dívida, é uma opção, 
os maus gestores e aqueles que gestaram com desvio de conduta.  

Então, eu gostaria que abordasse esses aspectos. Acredito que 
dessa maneira podemos contribuir de alguma forma para buscar uma clareza maior 
nesse processo. 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO - Já posso 
responder? 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Pode, por favor. 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO - Bom, 
falando sobre a primeira parte... Só esclarecer sei que as questões não são muito 
ligadas ao tema aqui das investigações, da CPI, mas em benefício de toda a 
transparência e tal, eu vou tecer aqui os comentários e vou responder, tá? 

A dívida da Petrobras com a Petros esse é um ponto que sempre é 
levantado. Existem questões que os participantes levantam em relação aos 
pagamentos que a Petrobras teria que fazer ao plano e que não fez no passado. Essas 
questões são objeto de ações judiciais. Enquanto são objeto de ações judiciais nós 
temos que esperar a Justiça resolva se efetivamente tem... Se essa dívida é devida ou 
se esse valor é devido ou não. Uma vez isso resolvido, a gestão da Petros não vai ter 
nenhum problema em fazer a cobrança. 
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Vou dar um exemplo aqui do que já foi feito. Nós não... Deixar 
claro que a atuação gestão da Petros não tem absolutamente qualquer restrição em 
fazer qualquer cobrança desde que haja um fundamento legal. O caso do RMNR foi 
uma, enfim, é um pagamento que foi feito no período lá do passado no período de 
2007 a 2011 ele não... Não compôs as contribuições. Depois de 2011 a Petrobras 
admitiu – só esse prazo mesmo, né? – que isso era... Tinha que fazer parte da 
contribuição da Petrobras. Mas ficou esse passado aí, 2007 a 2011 em pendência. Nós 
cobramos isso administrativamente da empresa. Dissemos que nós íamos ajuizar essa 
dívida, caso eles não pagassem. Foi feito um acordo. E a Petrobras assinou em 
novembro do ano passado, se não me engano, um reconhecimento de dívida em 
relação ao RMNR. São R$ 135 milhões que vão ser pagos. Isso foi negociado ao 
longo desses últimos meses; existia uma diferença de valores, etc., com a nossa área 
técnica, mas chegamos num ponto comum e esse recurso vai ser pago.  

Na medida em que a dívida ficar clara, qual é essa dívida e se ela 
tiver fundamento legal ou administrativo vamos cobrar, não tem problema. Acontece 
que aquilo que está ajuizado, que foi motivo, que foi para a Justiça, tanto a Petrobras 
diz que está na Justiça que não posso pagar, e nós também não temos como fazer a 
cobrança se a Justiça é que tem que decidir. Mas que fique claro que não temos 
nenhum problema em cobrar aquilo que ficar claro. Se alguém trouxer uma 
justificativa técnica de que efetivamente tem alguma dívida de caráter administrativo, 
como essa do RMNR que a gente possa fazer antes, que a gente possa cobrar, nós 
vamos cobrar, agora o fato de a diretoria cobrar não quer dizer que vai ser pago, está 
certo? A Petrobras pode não concordar e querer que seja ajuizado.  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Só peço uma gentileza: 
nós temos as perguntas encaminhadas, vamos fazer as perguntas... 

(Falas fora do microfone) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) - Não, deixa eu... A grande 
questão, e vocês convivem com isso, é que a partir de cada momento quem paga 
pelos desmandos são as vítimas. Isto porque não há instrumento com a velocidade 
exigida para a manutenção do plano, não há instrumento cabível legal para cobrar, 
primeiro, responsabilizar quem agiu com desmandos de má-fé; porque é claro que 
nós podemos incorporar a má-fé à incompetência. Como é que recupera ativos, 
recursos diante de quem delinquiu e não está mais aí? As investigações estão sendo 
feitas, as ações estão correndo... Porque tem que ter compreensão, primeiro, da 
situação, e a situação é a seguinte: foi constituído um déficit por diversas razões; o 
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déficit está aí. As pessoas que cometeram os crimes estão sendo responsabilizadas? 
Estão sendo perseguidas criminalmente? Os dirigentes da Petrobras, os dirigentes do 
fundo de pensão que fizeram péssimas aplicações, resultando no não retorno do 
investimento ou um retorno muito acanhado, vão ser responsabilizados por isto?  

(Manifestação na audiência: pessoas presentes exclamam “Não!”) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – O fundo de pensão foi 
compelido, os dirigentes do fundo, foram compelidos ou se subordinaram a fazer 
aplicações, por exemplo, em Belo Monte. O fundo de pensão respondeu a isto? Quem 
é que fez? É isto. 

Então, a grande tragédia é que nós chegamos a este momento com 
esse acúmulo de ações determinando aquele déficit que apareceu ali de 22 bilhões e 
poucos, corrigidos são 27 bilhões, e tem o seguinte, o plano tem que continuar 
pagando o benefício. Muito bem, tem que pagar. Para continuar pagando o benefício, 
apareceu ali, pela lei existe uma divisão de responsabilidades. A patrocinadora 
responde com X, os beneficiários, estava ali, é isso. 

(Manifestação na audiência) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) - Atenção, só um minutinho. 

É claro que o desejável, a nossa vontade política consiste em fazer 
com que aqueles que cometeram crimes sejam responsabilizados, um, e que a 
patrocinadora, que é a condutora de todos esses crimes, que é a patrocinadora, o que 
está acontecendo... (Palmas) 

(Manifestação na audiência) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) - Um minutinho, não me 
informe o que eu já sei! Espere um pouquinho! 

O que está acontecendo com Petros está acontecendo com outros 
fundos de pensão. O escândalo não é só Petros. Vá lá ver no Postalis, na Previ. Os 
fundos de pensão foram utilizados para patrocinar, entre aspas, investimentos 
“sinceros” e “orgias”!  

Então, nós estamos aqui diante da consequência. Estamos 
compreendendo a consequência, o sofrimento porque, claro, no momento de estar 
recebendo o benefício, eu vou ter que aumentar a contribuição e reduzir o benefício 
com a ameaça de não receber nada.  O elo frágil e que desconta imediatamente, 
porque pode ser consignado ali, não só o aumento da contribuição como a redução do 
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benefício. Isso aí é a consequência imediata. Quem paga são os beneficiários. Nós 
sabemos disso. 

Aqui, quem pergunta são os deputados. As perguntas estão aqui 
encaminhadas. Eu acompanho os mais idosos aqui sabem, desde todas as 
repactuações, as pressões internas para optar, o constrangimento, o assédio, a divisão 
interna, as representações sindicais carregando para um lado e outro. Ou não sabemos 
disso? De acordo com a filiação partidária, com o interesse de quem estava no 
governo, qual era a base de sustentação partidária dentro da Petrobras. Sabemos disso 
tudo. Ou este encontro, aproveitando o instrumento da CPI para buscar os 
esclarecimentos, é o nosso primeiro encontro aqui tratando de pensão, então, eu, 
deputado Geraldo Moreira chegou, eu vou tomar uma iniciativa, com a permissão dos 
membros da CPI, permitindo questão que eu chamo assim de racionalização da nossa 
audiência pública, pedindo ao dr. Walter que compreenda e acolha para que nós 
possamos caminhar com certa tranquilidade é impossível porque a revolta é muito 
grande.  Porque nós estamos aqui no exercício do mandato, por mais que nós 
queiramos nos aprofundar no conhecimento do tema, nós também temos alguma 
dificuldade. 

Eu posso, por inspiração minha, fazer uma porção de perguntas, 
mas, na verdade, quem está no núcleo do problema – e, mais, temos que registrar isto, 
o dr. Walter está aqui, convocado, convidado, poderia não vir; nós temos que 
aproveitar para buscar os esclarecimentos; o dr. Walter é o presidente da Petros a 
partir de uma determinada data, e segurou também esse pepino, como é que resolve – 
então, vou tomar a liberdade, com a permissão dos membros da CPI de, pelo menos, 
em homenagem também aos mandatos já exercidos, a luta que trava com todos, de 
permitir ao Ricardo Maranhão que faça indagações, representando esse colegiado. Se 
houver alguma outra indagação que fuja à percepção do Ricardo maranhão, nós 
teremos condições de conduzir porque hoje, aqui - e é preciso que vocês 
compreendam -, não sairemos daqui com uma solução. A CPI poderá buscar, nós 
vamos tentar trazer aqui a representação do Ministério Público Federal... 

(Fala fora do microfone) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Claro, só um minutinho.  

Ricardo Maranhão, então. 

Claro.  

(Fala fora do microfone) 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) –  Dr. Rogério, pode deixar.  

O SR. RICARDO MARANHÃO – Sr. deputado Paulo Ramos, eu 
agradeço a deferência e a generosidade de v. exa. e dos demais membros desta CPI. 
Saúdo, com muita emoção, os companheiros que dedicaram os melhores anos das 
suas energias à construção da nossa Petrobras e registro os meus cumprimentos ao 
presidente da Petros e aos assessores da nossa Fundação Petrobras de Seguridade 
Social.  

Eu tive a grande honra de representar os trabalhadores do sistema 
Petrobras ao tempo em que o conselho deliberativo da Petros ainda se chamava 
conselho de curadores, como curador eleito pelos companheiros, por um período, 
talvez, de quatro ou cinco anos, do qual eu trago algumas impressões que eu gostaria 
de dividir com os companheiros e companheiras aqui presentes, registrando que, de 
alguma forma, posso estar um pouco desatualizado da questão.  

A minha permanência no conselho de curadores da Petros, hoje 
conselho deliberativo, como representante eleito pelos trabalhadores, coincidiu com o 
exercício do mandato de deputado federal, onde eu tive a oportunidade de participar 
de comissões especiais, que elaboraram as leis complementares, acho que a 109 e 
108, havia uma outra, a 110, que tratava de previdência, se não me engano, de 
servidores públicos, e eu me lembro que... 

(Falas paralelas) 

(Falas fora do microfone) 

O SR. RICARDO MARANHÃO - Eu me lembro que nós... Nós 
inserimos na lei complementar, uma expressão – havia todo um trabalho no sentido 
de que a contribuição das patrocinadoras não podia passar a contribuição dos 
participantes, e nós inserimos, aliás, a Constituição Federal, na reforma da 
previdência, inseriu uma “palavra”, “contribuições normais”, ou seja, a contribuição 
dos participantes não pode... Das patrocinadoras não pode ultrapassar, nas 
contribuições normais. Porque existem contribuições anormais, ou excepcionais, ou 
extraordinárias, sejam quais forem os nomes... Isso tudo veio com um invólucro que, 
como existe paridade na gestão, deveria haver paridade nas contribuições. Só que não 
existe paridade na gestão. A gestão, o conselho deliberativo da Petros e das demais 
fundações, ele é integrado por representantes das patrocinadoras e dos participantes, 
mas o presidente do conselho, que é indicado pela Patrocinadora, ele tem o voto de 
minerva.  
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Então, tudo, tudo, tudo, absolutamente tudo do que acontece em 
termos de desvio de conduta e safadeza, de corrupção e erro de investimentos, de 
conjuntura, de conjuntura não, mas de tudo isso que eu falei, é de responsabilidade 
exclusiva da patrocinadora. E quem tem responsabilidade e tem dignidade tem que 
assumir e cumprir com as responsabilidades. (Palmas) 

Outra coisa. Nós estamos tratando de uma briga, de uma disputa 
entre os espertalhões, os banqueiros, as empresas das finanças que querem botar a 
mão no dinheiro dos trabalhadores. Isso vem de longe, dr. Walter. Isso vem de longe. 
Isso vem, e quando v. sa. fala em competência, é evidente que nós precisamos ter 
competência na gerência do nosso dinheiro, e nós somos os maiores interessados em 
que esse dinheiro seja gerido com competência, com ética, com seriedade. Mas tem 
gente competente, extremamente competente para botar a mão no dinheiro dos 
outros.  

O senhor Daniel Dantas é uma inteligência fulgurante, do banco 
Opportunity e o então presidente da Petros, fez um negócio imoral com o banco 
Opportunity, um negócio, que até uma criança vê que foi um péssimo negócio para a 
Petros. Isso acontece, eu espero que algum dia não venha acontecer, em todos os 
governos. Quem mandava na Petros, no meu tempo, era o senador José Serra. Era o 
Jereissati, irmão do Senador, dono de shopping center. Era o Opportunity que era 
apadrinhado deles. E depois houve novos governos onde os desmandos também 
aconteceram, lamentavelmente. Isso, independente, esta causa como a causa da 
Petrobras é uma causa suprapartidária. É preciso ficar claro o seguinte, o dinheiro dos 
fundos de pensão pertence exclusivamente aos trabalhadores, aos pensionistas, aos 
participantes, sejam eles aposentados ou pensionistas. 

Quando a Petrobras, já estou aposentado há 12 anos, a Petros 
nunca atrasou o meu benefício, nem o de ninguém. Quando a Petrobras depositava a 
contribuição para a Petros e eu depositava, o dinheiro era meu como é de todos vocês.  

 (Falas fora do microfone) 

O SR. RICARDO MARANHÃO - Deixa só eu avançar um 
pouquinho, por gentileza, companheiro. Tenha um pouco de paciência, eu sei que 
está todo mundo nervoso, aqui, mas nós vamos ganhar essa guerra, porque essa 
guerra é justa. A previdência social não é butim para banqueiro ganhar dinheiro. 
Previdência social é um direito social, está previsto na Constituição e não é justo que 
um homem, uma mulher dedique sua vida aos Correios, a Petrobras, às empresas 
privadas, todas as suas energias; e quando eles perdem a sua capacidade laborativa, 
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botão a mão no dinheiro deles e – sumiu o dinheiro – como aconteceu com a Varig, 
como aconteceu em todas as empresas, sempre tem. Paulo Ramos, eu queria sugerir a 
v. exa., deputado Paulo Ramos, que nós criássemos uma CPI, essa CPI investiga o 
desmonte que estão fazendo da Petrobras. Mas que criássemos uma CPI dos fundos 
de pensão de todas as empresas estatais. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Mas... 

O SR. RICARDO MARANHÃO - Eu queria dizer o seguinte, dr. 
Walter Mendes, além da conjuntura, além dos desvios de conduta, além da 
incompetência, além da competência para botar a mão no dinheiro dos outros, 
existem decisões exógenas à Petros, externas à Petros, em relação às quais os 
participantes não têm nenhum tipo de interferência e tem o impacto terrível atuarial, 
que eu preciso saber se foi mensurado, por exemplo, quando a Petrobras faz um 
PIDV – no meu tempo chamava PDV, agora é PIDV –, sucessivos PIDVs. A 
administração do sr. Pedro Parente, num espaço de tempo muito curto, já vez um, 
dois ou três, não sei quantos PIDVs. Quando se faz isso, antecipa-se, dá-se dinheiro 
para o sujeito ir embora, para o trabalhador ir embora, remunera-se o trabalhador, 
indeniza-se o trabalhador, reduzindo... Reduzindo não porque mesmo aposentado ele 
continua pagando a Petros, mas atribuindo à Petros a incumbência que ela não tinha 
de pagar o benefício desse trabalhador precocemente aposentado. Isso foi 
mensurado? Isso foi cobrado?   

Quando v. sa. diz: eu estou aguardando para cobrar porque essa 
questão está na Justiça, os jornais estão repletos de acordos feitos pela Petrobras com 
assuntos que estão na Justiça, por exemplo, na justiça tributária, no Refis, milhões e 
milhões de reais. A Petrobras está pagando, alegando que é uma situação benéfica 
para ela. Eu tenho minhas dúvidas se é benéfica ou se estão enchendo de dinheiro a 
caixa do governo para atender aos apelos suplicantes do dr. Meirelles. Nas questões 
nos Estados Unidos decorrentes dos atos de corrupção nos quais a Petrobras é 
absolutamente vítima, estão fazendo acordos de milhões, de centenas de milhões de 
dólares nos Estados Unidos em questões que estão na Justiça.  

Então, questões que estão na Justiça. Eu tenho questões, eu tenho 
questões na Justiça. 

(Manifestações na audiência) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Só um minutinho... 
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O SR. RICARDO MARANHÃO - Eu vou concluir, eu vou 
concluir. Eu vou concluir com uma pergunta final. 

(Manifestações na audiência) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Espera aí, meu irmão, 
espera aí. 

O SR.  RICARDO MARANHÃO - Eu estou na Justiça. Nada 
impede que as questões que estão na Justiça o serviço jurídico da Petrobras...  

(Manifestações na audiência) 

O SR.  RICARDO MARANHÃO - Por favor, eu peço um 
pouquinho, de repente, de civilidade.  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Vamos lá, Maranhão, por 
favor. Conclua.  

O SR. RICARDO MARANHÃO - Essas questões que estão na 
Justiça, havendo interesse da Petrobras, elas podem ser objeto de um acordo. Eu acho 
que a Petrobras e v. sa. e a direção da Petros e o conselho deliberativo da Petros têm a 
obrigação, o dever, o sentimento ético de tirar todos esses esqueletos que existem no 
sentido de reduzir esse déficit ou transferir uma parte desse déficit para quem causou 
o déficit – no caso, a Petrobras e a BR Distribuidora, as empresas patrocinadoras. 

Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta a v. sa. Consta que v. 
sa. exerce uma função no banco Itaú. Eu queria saber se v. sa. está licenciado, se 
afastou do banco Itaú. Tenho aqui um documento, editado em inglês pelo Banco Itaú, 
dizendo que v. sa. consta como diretor do banco Itaú. Se isso se confirma, vejo nisso 
um conflito nítido de interesses. Aliás, o banco Itaú está com um poder dentro da 
Petrobras, uma coisa absolutamente excepcional. Esta é a pergunta final e a outra 
pergunta é no sentido de que, lembrando a v. sa., essa independência que a Petros 
alega ter em relação à Petrobras, a obrigação é de cobrar e quem não cumpre com o 
seu dever pode ser questionado quanto à prevaricação e outros tipos de atitudes. 

Agradeço a atenção que me foi dispensada. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Vamos lá. Nós temos que 
fazer perguntas, perguntas.  

O SR.  RICARDO MARANHÃO - Eu fiz duas. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Só um minutinho.  
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Todos nós temos nossas opiniões, mas o momento é de fazer 
perguntas e, desgraçadamente, as coisas acontecem reiteradamente do mesmo jeito. 
Temos a oportunidade de perguntar a quem está no momento na gestão. Nós não 
estamos com alguém aqui que deu causa, nós não estamos com ex-presidentes, 
estamos com o presidente atual. É duro, mas, infelizmente, estamos com o presidente 
atual.  

Então, temos que fazer perguntas para esclarecimento da situação 
atual. Maranhão faz uma pergunta, a Petrobras tem seu débito, como patrocinadora. 
A Petrobras se dispõe, como vem fazendo acordos com outros credores de outras 
áreas. A Petros tem procurado buscar com a Petrobras qualquer forma de acordo que 
antecipe o pagamento que a patrocinadora tem para com o fundo de pensão? 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO – Já posso 
responder? Bom, antes de qualquer coisa, a questão pessoal, que, infelizmente, foi 
levantada aqui, estou aqui como presidente da Petros, dando informações sobre a 
fundação e colaborando com a CPI. Lamento que questões pessoais sejam colocadas 
aqui, mas vou esclarecer. Trabalhei no Unibanco durante 15 anos, trabalhei numa 
empresa inglesa durante nove anos e trabalhei no Itaú durante sete anos. Saí do Itaú 
em 2003, montei uma empresa própria de gestão de recursos com outros sócios e 
trabalhei nessa empresa até 2014. Quando saí dessa sociedade, fui trabalhar no 
Conselho de Aquisições e Fusões, que é um órgão de governança ligado à Bolsa de 
Valores, Anbima, Amec e IBGC. Quando eu estava lá, fui convidado para o conselho 
de administração da Petrobras, pelos acionistas minoritários.  

Na Petros, quando assumi, em setembro de 2016, tínhamos lá 
como representantes, como membro do conselho da Itaúsa, uma pessoa que tinha sido 
uma pessoa que tinha sido diretor de investimentos da Fundação Petros, da qual já 
tinha havia saído há alguns meses – saiu em abril de 2016 e eu entrei em setembro. 
Nessa época, achei mais adequado que essa pessoa saísse do conselho, uma vez que 
não tinha mais nenhuma ligação com a Petros e a gestão dessa pessoa, na época, teve 
alguns questionamentos.  

Então, essa pessoa saiu, através de um processo feito em 
assembleia e assumi essa vaga no conselho da Itaúsa, em abril de 2017 e a ligação 
que tive com o Itaú foi de 2003 e 2010, quando trabalhei como superintendente de 
fundos de ações. 

É só isso, não tenho nenhum relacionamento. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Dr. Walter não tem 
poderes para se autonomear. Ele tem seu currículo. Se há conflito de interesses, isso 
vamos analisar, se for objeto de CPI. A responsabilidade é do conselho de 
administração que o nomeou. Agora, se no currículo tem vinculação que possa 
inspirar a conclusão de conflito de interesses, é uma análise que pode ser feita.  

Agora, aqui, vou passar a palavra, pedindo permissão, porque, 
senão, não vamos esclarecer tudo aquilo que precisamos quanto aos rumos que 
podemos tomar para tirar a cruz dos ombros das vítimas e colocar, o mais possível, 
nos ombros dos que causaram essa situação. (Palmas) Senão, vamos ficar 
especulando. 

Maranhão, vou passar a palavra...  

(Falas paralelas) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Não, não, senão, não 
vamos concluir. 

O DR. JULIANELLI – Presidente, a propósito disso, que v. exa. 
falou, posso encaminhar uma pergunta, que me foi encaminhada? 

O DR. JULIANELLI – Foi encaminhada a seguinte pergunta, dr. 
Walter. O senhor apresentou aqui resultados positivos aparecendo, mais 
evidentemente, a partir de 2017: a possibilidade chegar às metas que são previstas. A 
pergunta que foi encaminhada é a seguinte: a partir do momento em que esses 
objetivos positivos estão sendo alcançados, como diminui a pressão, a contribuição 
sobre os previdenciários? A ideia seria diminuir essa pressão, a contribuição, o valor 
da quantidade de contribuição de uma maneira imediata ou diluída ao longo de 
determinados períodos determinados pela gerência do fundo?  

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO - Tudo bem. 
Tem várias questões aqui. Eu vou tentar responder rapidamente, tá? Acho que a 
questão aí sobre a minha participação no Itaú já está esclarecida e, como o senhor 
bem disso, sr. presidente, qualquer esclarecimento sobre conflito de interesse deve ser 
feito ao conselho da Petros, que analisou isso tudo. Minha vida é absolutamente 
conhecida e aberta. Enfim, eles não viram nenhum conflito por eu estar participando 
do conselho da Itaúsa, que é um investimento muito importante da Petros. Aliás, é o 
maior investimento individual.  

Então, é por isso que é importante estar lá e acompanhar o 
investimento.  
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Mas, enfim, voltando aqui algumas dúvidas sobre as questões, 
sobre o que está sendo feito para buscar a responsabilidade dos gestores anteriores. A 
Petros fez a contratação de escritórios de advocacia para ir buscar ressarcimentos em 
alguns investimentos nossos, que é onde há indícios de desvio de conduta. Então, nós 
temos não um, temos vários escritórios, inclusive um especializado em criminal, em 
crimes financeiros, e que nós contratamos depois que foi feita a delação da J&F. 
Onde alguns diretores e presidente da fundação, anteriores à nossa gestão, foram 
indicados, foram apontados.  

Então, estamos, dentro do possível, e com a responsabilidade que 
é preciso ter para isso, para que isso não vire contra a fundação, mas nós contratamos 
o escritório de advocacia em todas as áreas, financeira e criminal, para tentar a gente 
buscar, se não o ressarcimento, no mínimo nós fazermos a defesa do nome da 
fundação.  

Então, estamos tomando providências em relação a isso, sim. 
Esses escritórios são especializados, são caros. Infelizmente, isso onera o nosso custo, 
mas nós estamos fazendo. Com relação ao PDV, aos efeitos do PDV, no caso de 
déficit, na questão do passivo, o PDV não tem muito efeito. Por quê? O cálculo que é 
feito, das obrigações do passivo é que, quando o empregado já tem direito à 
aposentadoria, automaticamente, no passivo, no nosso cálculo atuarial, já consta 
como se ele estivesse aposentado.  

Então, já é reduzida lá a contribuição e etc., e as obrigações 
aumentam.  

Então, se ele não se aposentar, esse cálculo já está feito ali no 
passivo.  

Então, como os PDVs, eles atingem só pessoas que já têm direito à 
aposentadoria ou aquelas que vão sair, o PDV tem dois caminhos: ou a pessoa tem 
um incentivo a se aposentar quando ela tem o direito à aposentadoria ou ela sai da 
empresa. Está certo? Se ela sair da empresa é até bom para o plano porque ela não 
leva a participação que foi colocada pela empresa, a patrocinadora. Se ele se 
aposenta, isso já estava considerado no cálculo atuarial.  

Então, esses PDVs não têm esse efeito atuarial. Têm efeito, sim, 
na contribuição administrativa, e isso é um problema. Quer dizer, quando ele sai, ele 
se aposenta, obviamente, como o cálculo é sobre a parte complementar ao INSS, 
então, cai, mais ou menos 27%, a contribuição dele ao plano, então, isso afeta a 
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receita administrativa. Isso tem sido, tem causado a dificuldade na relação da questão 
do manejo administrativo.  

Com relação ao valor da parte administrativa, hoje as despesas 
administrativas da Petros somam 230 milhões de reais anuais mais ou menos. Então é 
um valor relativamente pequeno em relação ao tamanho do fundo e principalmente ao 
déficit. Isso não quer dizer que a gente não faça... Não tente fazer economia. Uma das 
coisas que nós estamos fazendo, eu coloquei aí, exatamente é um orçamento base 
zero, etc., tem uma contenção de despesa muito grande, embora a gente tenha que 
fazer essas despesas muito altas com advogados.  Hoje, a contribuição administrativa 
é calculada sobre as contribuições que os participantes fazem ao fundo. E como eu 
falei, é 4%, no caso do PPSP. Já foi de 6%. E ela é insuficiente. E ela é mais baixa do 
que outros planos, do que outros fundos de pensão. É das mais baixas que têm no 
mercado. Isso... Vai ter que ser feita a correção em algum momento, também lá na 
frente, em relação a isso. Tem um TAC que vai ser mandado a Previc para se discutir 
isso. Essa é mais uma das heranças, aí negativas, que a gente tem que lidar hoje, que 
foi essa redução de 6 para 4% a contribuição e que afetou aí o custeio administrativo.  
Mas a Petros já teve quinhentos e trinta e poucos funcionários em 2011, hoje tem 
450.  

Então, houve... Apesar do maior número de assistidos, maior 
volume de trabalho, etc., já houve uma redução de pessoas. E o custo da 
administração da Petros, quando você compara com outros fundos de pensão, não é 
alto. Efetivamente, não é alto. Não é aí que vai se resolver o problema. Mas a gente 
tem contido isso sim. 

Com relação a fazer acordos com esses chamados “esqueletos”, ou 
seja, essas dívidas, chamadas dívidas da Petrobras em relação a Petros, como disse, 
não há qualquer obstáculo em fazer isso. Nós fizemos no RMNR e estamos tentando 
fazer em outras coisas sim, mas são negociações que a gente tem feito. Agora, se... 
Quando você faz a judicialização disso, aí, vai para o longo prazo.  

Então, é sempre melhor tentar um acordo antes de ir para a 
judicialização. Nós temos algumas ações até famosas que foram impetradas em 2001 
e não têm solução até hoje. Mas nós não temos nenhum problema em tentar esses 
acordos. Tem coisas que eu não posso colocar aqui que ainda estamos em 
negociação, mas tudo que é possível ser feita a negociação nós vamos tentar fazer 
com a Petrobras sim. Eu dei o exemplo, RMNR, porque esse já fechou. Nós 
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conseguimos fechar já e conseguimos fazer. E vamos tentar outras, sim, sem nenhum 
problema a gente vai tentar. 

(Falas fora do microfone)  

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO – Com 
relação a resultados positivos que podem afetar o déficit. Sim, qualquer mudança 
muito grande no ativo ou no passivo do plano pode ensejar um recálculo dessa 
contribuição, sem contribuição extraordinária.  

Então, esse número que chegamos agora, ele não é definitivo. Ele 
pode ser mudado ao longo do tempo. Se houver um rendimento muito grande dos 
investimentos, se houver algo que multe de alguma forma o passivo ou alguns desses 
acordos com a Petrobras que forem feitos eventualmente, claro que isso pode... Se for 
representativo pode ensejar uma mudança do cálculo. Nós refazemos esse cálculo e 
vamos à Previc e apresentamos. Isso pode acontecer sim. 

Que mais das questões? Questão da contribuição administrativa...  

O DR. JULIANELLI – Doutor, ele colocou o seguinte... 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO – Acho que 
os pontos foram calculados... 

O DR. JULIANELLI – Dr. Walter. 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO – Sim? 

O DR. JULIANELLI – Ele colocou o seguinte, se essa mudança 
de contribuição seria programada pela gestão de uma maneira imediata ou 
programada a longo prazo. 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO – Nós não 
podemos fazer a programação disso. Nós temos que fazer o cálculo, uma vez que ele 
seja material, apresentamos à Previc, apresentamos à UCD(?), novamente, a UCD(?) 
aprova, mandamos à Previc, se a Previc aprovar, nós implementamos. Isso tudo tem 
um rito legal.  Temos obrigações que, quem está na cadeira, tem que seguir.  Eu não 
posso fugir da lei.  Isso fica muito claro o seguinte, independente da opinião pessoal 
cada um possa ter sobre a justiça ou injustiça, sobre o que deveria ter, o que seria 
melhor ter sido feito no passado ou não, independente da indignação que você pode 
ter pessoalmente, sinceramente, eu convivi a minha vida toda, eu fazendo gestão de 
recurso para outras pessoas, terceiros, etc., nunca fui um banqueiro, sempre fui um 
empregado do banco, obviamente, eu tenho muita indignação também em ver muita 
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coisa que foi feita.  Muita indignação.  E reconheço muitos dos problemas que foram 
colocados aqui e partilho desses problemas.  Mas isso é uma questão pessoal. Agora, 
na posição de presidente da Petros, os diretores da Petros na posição de diretores da 
Petros e gestores da Petros, têm que cumprir as normas, têm que cumprir a lei, têm 
que fazer dentro do rito legal.  O que estiver ao nosso alcance, é claro que nós vamos 
tentar fazer.  É claro que para nós o maior interesse era apresentar a menor conta 
possível.  Porque o mensageiro sempre toma obviamente é o que tem os protestos e 
tal.  O mensageiro leva muitas vezes a culpa.  Mas nós somos infelizmente os 
mensageiros de uma notícia ruim do passado. Agora, podem estar certos do seguinte:  
o que for possível fazer e o que estiver ao nosso alcance para fazer para reduzir esse 
peso, a gente vai fazer.  Agora, dentro dos limites que nós temos.   

E fique claro que, esse plano de condicionamento foi aprovado 
pelo conselho deliberativo da Petros. 

(Manifestação na audiência) 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO - Eu tenho 
que cumprir a lei.   

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Acabou de dizer, na 
composição do conselho, acabou de dizer aqui que a composição do conselho já está 
estruturada exatamente para quê?  Para que o voto dos trabalhadores seja minoritário 
e se houver empate, ainda é o presidente que decide.   

Então, nós já sabemos disso. (Palmas).  É um horror!  Já sabemos!  
(Palmas).   

Então, meus grandes amigos, todos nós sabemos o que está 
acontecendo no país ao longo desses anos todos.  Nós sabemos o que está 
acontecendo a partir da posse do presidente Temer.  Da velocidade como as coisas 
estão sendo tratadas em relação à questão previdenciária.  Porque o projeto é 
transferir para a iniciativa privada a previdência pública.  Os fundos de pensão estão 
estabelecendo limite, querem equiparar a previdência, equiparar servidores públicos à 
iniciativa privada, e a previdência complementar é para ser assumida pela iniciativa 
privada.  É esse que é o modelo.   

Então, quero dizer o seguinte, nós sabemos disto.  Mas nós 
estamos diante de uma situação concreta de quem está no momento em que essa 
transição vem sendo imposta.  A Petrobras, e vocês sabem disso, com os novos 
modelos de gestão, com as terceirizações, o número de contribuintes para o fundo de 
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pensão, diminuiu.  E muito.  A proporção petroleiros/terceirizados, como é que essa 
proporção está hoje?  Como é que ela já foi?  Foi diminuindo o número de 
contribuintes enquanto o pessoal ia se aposentando.  Diminui o número de 
contribuintes, diminui a contribuição também da patrocinadora.  É isto.  A equação é 
essa.   

Então, quem está aposentado, está na seguinte situação:  diminuiu 
o número de contribuintes, diminuiu a contribuição patrocinadora, tem as punhaladas, 
tem os trambiques, tem os golpes.  E chega o momento em que diz assim:  e agora, 
como é que paga?  A patrocinadora tem um poder político muito maior do que... Aí, a 
patrocinadora procrastina.  

(Fala fora do microfone) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Ivan, meu irmão, eu sei. 
Eu não sinto, a não ser pela solidariedade, só isto. A reunião aqui é exatamente para 
fazer uma avaliação para que nós depois vejamos como é que nós podemos atuar para 
alcançar determinados objetivos. Nós estamos aqui numa luta política, séria, grave.  

Então, eu vou passar a palavra. Quando a gente passa a palavra, eu 
sei que todos gostariam de opinar, mas para fazer a indagação, a pergunta. Eu, a partir 
da explanação que foi feita pelo dr. Walter, passei a compreender muita coisa que eu 
não estava compreendendo. Eu fico aqui riscando, dá a impressão que não estou 
prestando atenção, eu estou prestando atenção.  

Então, vou passar a palavra ao dr. Rogério. Ele me encaminhou 
algumas indagações, eu prefiro que ele faça com a mesma objetividade que 
encaminhou por escrito.  

O SR.  ROGÉRIO DERBE – Sim, sr. presidente. mais uma vez é 
uma honra estar aqui, agradeço a v. exa., agradeço a presença dos deputados.  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Deixa eu dizer uma coisa 
para todos, pedindo perdão até ao dr. Walter. Eu, na verdade, deputado Geraldo 
Moreira está aqui, deputado Dr. Julianelli está aqui, Gilberto Palmares saiu, Luiz 
Martins, que é o relator, saiu, nós queremos ser instrumentos da luta de vocês e 
estamos compreendendo o papel que cumpre o gestor, porque como gestor ele está na 
posição de equacionar, mas equaciona como? De acordo com a pressão daqui, 
pressão dali. Se não tiver recurso, se não tiver contribuição, a equação não fecha. Não 
tem dinheiro e tem que pagar os benefícios. O plano ter sustentabilidade tem que ter 
uma equação a ser resolvida. Como resolve é que é a luta. Vamos amanhã, por 
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exemplo, ter a patrocinadora, com seu acionista majoritário dizendo assim: olha, nós 
vamos assumir todos os erros, tudo que aconteceu com o plano, com o fundo de nossa 
responsabilidade, porque não é justo que os trabalhadores paguem. Essa é a 
esperança. Mas não estamos nesta situação, exatamente a situação contrária. Nós 
estamos num governo que não quer reconhecer, ao contrário, quer o mais possível 
desestimular novos fundos que sejam importantes para os trabalhadores, na 
Previdência Social e nos fundos de pensão, de todos os fundos.  

Então, dr. Rogério.  

O SR.  ROGÉRIO DERBE - Sr. presidente, mais uma vez, é uma 
honra estar aqui, deputado Geraldo Moreira é uma felicidade vê-lo aqui, porque da 
última vez que estive aqui v. exa. já estava quase fora da CPI, mas você permaneceu 
aqui na CPI.  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Essa CPI tem presidente.  

O SR.  ROGÉRIO – Eu sei disso.  

Excelentíssimo sr. deputado Dr. Julianelli, excelentíssimo sr. 
presidente da Petros, caro colega a quem respeito muito, o assessor jurídico do 
presidente, todos vocês. Eu fiz várias indagações, mas, deputado Paulo Ramos, 
deputado Geraldo Moreira, deputado Dr. Julianelli, mas não tenho condições de fazer 
minhas indagações sem antes fazer um breve relato, até para que v. exa. possa 
comparar a explanação que foi feita com os fatos reais e que podem ser comprovados 
que estarei agora relatando a todos vocês.  

O plano Petros foi criado em 1970 e todo plano de previdência foi 
criado pelo Rio Nogueira, assim como todos aqueles planos de previdência da década 
de 70 e todo plano de previdência segue uma regra atuarial e existem limitações e 
condições para que a patrocinadora possa aprovar e instituir esse plano de 
previdência. E ela assume responsabilidades juntamente com os participantes. 
Algumas responsabilidades são paritárias e algumas responsabilidades são de ordem 
extraordinária.  

A Petros foi criada em 1970 e a remuneração da suplementação de 
aposentadoria ou complementação - para quem gosta - era feita de uma maneira 
diferente do que é hoje. Por quê? Porque, em 1984, por determinação única e 
exclusiva da patrocinadora Petrobras, sr. deputado Julianelli e Geraldo Moreira, a 
Petrobras, por meio do seu conselho de administração, alterou o regulamento para 
inserir a paridade salarial, ou seja, o plano de previdência, para plano PPSP criado em 
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1970 pelo Rio Nogueira não tinha previsão técnica para poder pagar paridade salarial. 
Não tinha. Mas, em 1984, essa paridade salarial foi inserida e só foi inserida no 
regulamento, que é o famoso art. 41, as resoluções 32, 32-A, 32-B; porque a 
Petrobras assumiu a responsabilidade por todo e qualquer virtual déficit que tivesse e 
que ocorresse no plano em decorrência daquela alteração. 

Hoje, nós não conseguimos entender, porque não se consegue 
entender, e vai ser um dos objetos das perguntas que eu irei fazer ao fim, destrinchar 
o déficit: o que é o quê. Por quê? Porque, recentemente, a Federação Única dos 
Petroleiros fez o acordo com a Petrobras para estender o pagamento de níveis 
salariais uma celeuma jurídica que parou no TST e a Petrobras e a Petros foram 
condenadas a reajustar os benefícios dos aposentados porque para respeitar a 
paridade, porque a Petrobras não respeitava a paridade nem a Petros respeitava a 
paridade. E houve um acordo entre FUP e Petrobras para se estender isso a todos 
aqueles que não tinham ingressado com essa ação judicial. Isso gerou um déficit, ou 
melhor, gerou uma rubrica dentro da conta do fundo do PPSP, se não me falha a 
memória, de 2. ou 2.2 ou 2.9 bilhões, dois e alguma coisa bilhões de reais. Isso foi até 
tema inserido na CPI dos fundos de pensões na Câmara dos Deputados, o então 
presidente Henrique Jager, tentou justificar que aquela situação era correta porque 
teria sido criado um fundo previdencial. Mas não foi correta e nós discutimos isso na 
CPI porque foi criado um fundo previdencial com o dinheiro do próprio fundo.  

E nós não temos dúvidas em afirmar que a questão dos níveis 
salariais que compõem hoje o déficit que está sendo hoje do plano de 
equacionamento, ele é de responsabilidade exclusiva da Petrobras porque decorre 
daquela paridade salarial decorre daquela responsabilidade do art. 48, 48.9. Essa 
responsabilização está inserida dentro do regulamento no art. 48, inciso 9. Eu já ouvi 
a explicação de que o art. 49, inciso 9, não seria mais aplicável em razão das Leis 
Complementares 108, 109. Mas essa é uma discussão que não é academia, seria 
jurídica e eu não vi o Judiciário ainda discutir essa situação, até porque os 
regulamentos mais atuais da Petros, mesmo com as separações entre repactuantes e 
não repactuados, continuam tendo a previsão da obrigação da Petrobras arcar com 
esse custo. Esse é um ponto. 

Outro ponto que nós estamos questionando há quatro anos é a 
implantação de um plano de cargos e salários.  No ano de 2007, a Petrobras, 
exclusivamente, implantou um plano de cargos e salários que trouxe um benefício 
salarial ao seus empregados, justo, porque a defasagem era muito grande em relação 
ao mercado, e acho que ainda é, mas implantou um plano de cargos e salários que 
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criou um impacto muito grande nas reservas matemáticas, nas provisões matemáticas, 
na estrutura do fundo, mas ainda quando ela criou juntamente com o plano de cargos 
e salários uma rubrica denominada RMNR - remuneração mínima por nível região, 
que, tecnicamente, talvez, pode até ter sido justa em relação àqueles que trabalham lá 
no norte e aqueles que trabalham no sudeste e sul em relação às condições e trabalho. 
Ocorre que essa rubrica ela é paga em conjunto no mesmo contracheque, só que ela, 
em 2007, não entrou na fonte de custeio, a Petrobras não incluiu essa parcela no 
salário de participação. E, curiosamente, eu recebi em meu escritório uma pessoa do 
plano CD que veio questionar comigo uma outra questão a respeito de RMNR e 
quando eu fiquei e olhei e comparei o contracheque, não, não pode ser verdade, como 
é que você que é do plano da contribuição, que a variável desconta, contribui, é 
inserida aquela RMNR no teu salário de participação de contribuição e aquele que 
está lá no BD não?  Entrei com várias ações, ganhei algumas ações no TST e disse à 
boca-miúda que iria ajuizar de graça para cada petroleiro uma ação judicial nesse 
sentido, curiosamente, no ano de 2011, a FUP Petrobras fizeram um acordo e dentro 
desse acordo coletivo de trabalho chegaram à conclusão de que efetivamente 
deveriam incluir a RMNR no salário de participação, isso foi em novembro de 2011, 
retroativo a setembro de 2011, portanto, em relação à rubrica que o sr. presidente se 
referiu, da RMNR, verdadeiramente, a partir de setembro de 2011, a Petrobras, e por 
consequência, a Petros, passaram a incluir no salário de participação de contribuição 
aquela parcela da RMNR, mas, ficou um vácuo para trás, qual é o vácuo?  Que vai de 
setembro de 2011, setembro de 2007, a agosto de 2011, isso nós tentamos por várias 
vezes administrativamente perquirir, indagar, suscitar, sempre de uma maneira 
amigável, sempre de uma maneira amistosa com a fundação Petrobras, não era a 
gestão do presidente e, logo quando ele entrou ele deu uma entrevista para a revista 
Exame dizendo que ele pegou a Petros de cabeça para baixo e acredito que ele pegou 
mais ainda de cabeça para baixo, acho que é uma pessoa que tem uma boa vontade e 
o que me deixou animado de fazer essa participação, presidente Paulo Ramos, é que 
ele disse que se alguém tiver algum argumento técnico que justifique a dívida da 
Petrobras, que me traga, aí eu me senti mais encorajado porque o que eu já levei de 
argumento técnico para a Petros e as respostas são sempre negativas, exemplo, nós 
questionamos esse ponto do RMNR, existe uma dívida que a patrocinadora tem que 
cobrar, nós levamos isso numa denúncia à Procuradoria da República, tendo em vista 
a negativa da Petros, não na gestão do presidente Walter, então, fizemos uma 
denúncia na PGR, existe hoje o inquérito civil público que apura as dívidas da 
Petrobras em relação ao plano PPSP, que digo que não são pequenas, como o 
presidente disse, no final do ano de 2016 foi apresentado neste inquérito, pela Petros 
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uma confissão de dívida de uma parcela que a gente denomina de dívida ordinária, é 
aquela decorrente de agosto de 2007 a... Setembro de 2007 a agosto de 2011, esse 
reconhecimento foi feito, foi juntado nesse inquérito o reconhecimento de dívida, 
mas, não foi juntado ao inquérito como é que essa dívida foi encontrada, se não me 
falha a memória, são 168 milhões de reais que seriam pagos em não sei quantos anos, 
imediatamente, sr. deputado Julianelli, dr. Geraldo, Paulo Ramos, nós questionamos e 
ingressamos na PGR questionando, por quê?  Porque uma confissão de dívidas tem 
um trâmite legal, ela teria que passar pela Previc, ela teria que passar pelo conselho e 
não existe nenhuma informação nesse sentido e nós questionamos de forma imediata 
a PGR e denunciamos isso à Previc, hoje existem quatro denúncias na Previc, por 
isso que eu disse naquele encontro em que o senhor estava presidindo, deputado, 
porque o mal é a Previc, a Previc não vem fazendo o papel dela ao ponto de chegar a 
conclusão, a diretoria, de solicitar uma intervenção perante à Procuradoria, da 
denúncia para poder apurar qual é a responsabilidade, eu já tive no Senado, o senador 
Ricardo Ferraço tinha essa bandeira, curiosamente, deixou essa bandeira de lado 
porque iria apurar quantas denúncias já foram levadas à Previc, quantas foram 
apuradas e nenhuma delas, em tese, teve o resultado efetivo, entende?   

Então, esse inquérito está vivo, nós pedimos uma reunião ao 
presidente Walter, fomos muito bem recebidos, só que, na verdade, não saímos de lá 
com uma proposta ou uma sinalização de que, efetivamente, as nossas argumentações 
técnicas seriam levadas adiante. A resposta que eu tive por escrito da Petros foi que 
não teria condições de fazer, tendo em vista o custo que aquilo iria trazer para fazer 
um levantamento, para apurar o quê? Apurar os impactos que o aumento trazido pelo 
PCEC(?), a política salarial – pasme, sr. presidente, quem diz isso é o sr. Paulo César 
(não compreendido), da Federação dos Petroleiros -, diz ele muito claramente que um 
dos maiores problemas do déficit da Petros é o fato da política salarial ter levado 
quase todos ou todos ou a maior parte ao teto salarial. Portanto, aqueles que se 
aposentaram a partir da implementação do PCEC(?) passaram a retirar valores do 
fundo de pensão que não teriam direito, no sentido de que não houve contribuição, 
não houve um custeio anterior. E a regra básica é: as patrocinadoras não podem 
conceder um aumento acima de uma faixa que chamam de ganho real, se ultrapassar 
esse ganho real, ela deve ser responsabilizada única e exclusivamente. 

Questionamos o fato, e foi reconhecido pelo presidente como uma 
coragem aguda, de que não houve, nesses últimos anos, um plano de 
recadastramento. Por que não houve um plano de recadastramento, eu vou colocar 
cinco bilhões? Então, quer dizer que todos vão morrer da noite para o dia? 
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O Banco do Brasil fez um plano desse e ele partilhou, vamos fazer 
escalonado, um bi para cada ano, tecnicamente é viável também. Eu fiquei muito 
empolgado quando eu li a notícia no site da Petros, que a Petros iria pedir a 
prorrogação da apresentação do plano de equacionamento para mitigar, mitigar os 
impactos do plano de equacionamento e eu recebo um plano de R$ 22.5 bilhões em 
2015, que veio para 2017 não sei como? É juros, é correção ou estão incluindo o 
déficit de 2016 para poder, já que o TAC supostamente poderia falar isso...  Mas se o 
TAC fez isso, teria que ter dois planos de equacionamento e não um plano de 
equacionamento englobando os dois, salvo se a lei foi alterada. Mas o presidente 
disse que o valor estrutural é de R$ 10 bilhões, se não me falha a memória. Se R$ 5 
bilhões são família real, quais seriam os outros cinco? Essa é uma pergunta que eu já 
faço. Se o déficit estrutural é de R$ 10 bilhões e a família real, até onde eu sei, eu 
posso estar enganado, se eu estiver enganado, mas até onde eu sei, é de R$ 5 bilhões, 
tem R$ 5 bilhões que são referentes à estrutura. Que estrutura? Se isso estiver sendo 
referido à níveis, a conta é da Petrobras; se estiver sendo referido à questão de teto, a 
dívida...  

Então, há que ter uma coragem e o presidente, eu não esperava o 
senhor aqui, com toda sinceridade, por isso que eu fui ali chamar o pessoal para dizer: 
vamos respeitar porque o senhor é uma pessoa de coragem e tenho que o senhor ao 
deitar a cabeça no travesseiro o senhor pensa em 80 mil pessoas porque já tem gente 
enfartando, já tem pensionista desesperada. Eu acho que o senhor tem todas as 
condições possíveis, plausíveis para minorar esse impacto, mas, aqui, o meu papel me 
cabe não de crucificar v. sa., mas de ajudar, como venho sempre ajudando, com apoio 
técnico. Nós fizemos vários estudos, apresentamos vários estudos, acredito até que o 
senhor teve, no fundo, no fundo, como o senhor disse, como pessoa física, a vontade, 
o ânimo de chegar e dizer... Porque o senhor é muito bem assessorado, o dr. Flávio é 
um exponente, ele também não vai querer colocar a experiência que ele tem por água 
abaixo, assinando um plano de equacionamento que pode ser questionado. 

Então, sr. presidente Paulo Ramos, eu fiz, sim, várias perguntas e 
eu vou passar para v. exa. a primeira pergunta: se os benefícios concedidos são 
decorrentes dos salários pagos pela patrocinadora, qualquer alteração nesses salários 
impacta o compromisso do plano PPSP? O impacto no plano PPSP decorrente da 
implantação do novo plano de cargos da Petrobras estava, àquela época, em 2007, 
previsto no plano de custeio do plano PPSP? 

Deputado Paulo Ramos, o senhor tem as perguntas? O senhor se 
importa de passar as perguntas para o presidente? Aquelas... Essas aqui... 
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(Fala fora do microfone)  

O SR. ROGÉRIO DERBE - Então, eu vou falar para que todos 
ouçam. Eu vou fazer as perguntas para que fique registrado, sr. presidente, e o 
presidente Walter pode responder.  

A próxima pergunta seria se o impacto no plano PPSP decorrente 
da implantação do novo plano de cargos da Petrobras em 2007, não estava previsto 
no plano de custeio anual e se foi gerado um custo extraordinário para o plano PPSP. 
A implantação do novo plano de cargos em 2007 foi feita de forma unilateral pela 
Petrobras? Se foi, a Petros mensurou o impacto causado pela implementação desse 
novo plano de cargo nas provisões matemáticas do plano PPSP. Caso tenha sido 
realizado estudos para fins de verificação do valor do impacto causado pela 
implementação desse novo plano de cargos nas provisões matemáticas do plano 
PPSP, o valor desse impacto foi cobrado na Petrobras? Com relação aos níveis 
concedidos pela Petrobras, a Petros mensurou esse impacto nas provisões 
matemáticas do plano PPSP? Caso tenha sido realizado estudo para fins de 
verificação do valor do impacto causado pela concessão dos níveis, o valor desse 
impacto foi cobrado da Petrobras?  

Sr. presidente, em seu pronunciamento no site da Petros o senhor 
informa que o déficit o déficit que a atual diretoria assumiu foram verificadas e 
discutidas várias alternativas para resolver o problema do déficit do PPSP de modo a 
não prejudicar os participantes, porém, não foram citadas em momento algum as 
diversas dívidas que a Petrobras tem com o plano. Dessa forma, pergunta-se: dentre 
as alternativas citadas do pronunciamento, foi verificada a possibilidade de apurar as 
eventuais dívidas que a Petrobras tem com o PPSP e abater do valor do déficit e ser 
equacionado? Efetivamente, o que que a gente está... Eu aqui estou falando apenas 
das dívidas porque temos outras pós 82. Tem uma questão crucial que seria 
interessante rever, que é aquela da 18ª Vara, que é do acordo de obrigações 
recíprocas; porque o senhor, como gestor, e na verdade, como a pessoa que está, hoje, 
à frente da Petros, e com a objetividade de mitigar, seria muito interessante tentarmos 
com a Petrobras mitigar de qualquer forma, e acho que a Alerj seria uma boa saída.  

A outra pergunta: o TAC feito junto à Previc basicamente pede 
uma prorrogação para apresentar o plano de equacionamento. Por que não se incluiu 
nesse TAC a possibilidade de levantamento dos valores das dívidas que a Petrobras 
tem com o PPSP, de modo a diminuir o valor do déficit e, consequentemente, não 
onerar demais os participantes assistidos?  
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Sr. presidente, em 31 de dezembro de 2014 foi construído um 
fundo previdencial no valor de “dois bilhões, novecentos e vinte e três mil, 
quinhentos e vinte e oito milhões, mil quinhentos e onze, vírgula setenta e um”, 
decorrente de acordo com a Petros e os assistidos do plano de benefícios, acerca da 
revisão dos benefícios para contemplar os níveis concedidos aos participantes ativos 
do acordo coletivo de trabalho da Petrobras. Dessa forma, por que a constituição do 
fundo previdencial teve como fonte de recursos o próprio patrimônio do plano de 
benefícios, acarretando o aumento do déficit atuarial já existente.  

Eu acrescentaria ainda mais duas perguntas. A Resolução 24, 
aprovada em 2016, ela diz que quando for tem que ser levada em consideração para a 
elaboração de um plano de equacionamento não obstante o fundo mútuo ser 
homogêneo, as massas heterogêneas. V. sa. falou a respeito da cisão do plano da 
separação de massas entre repactuantes e não repactuados.  

Só um adendo, deputado Geraldo e deputado Paulo, deputado 
Julianelli, a questão que foi suscitada a respeito da separação de massas, há uma ação 
judicial hoje, a questão foi judicializada, portanto, entendo assim como não é possível 
trazer os investimentos que estão sendo cobrados em ações judiciais para dentro do 
PPSP acredito que a receita seja verdadeira, sr. presidente, e não pode ser feita 
nenhuma separação de massa enquanto tiver... Ainda estiver sub judice à ação 
judicial. A ação da separação de massa judicial, ela tem uma conotação muito clara e 
técnica, técnica. Não foi provada a perversidade entre as massas condição sine qua 
non. Não obstante, deputado Dr. Julianelli, nós conseguimos provar que existe uma 
perversidade entre aqueles que se aposentaram há até agosto de 2007 daqueles que 
não se aposentaram ou se aposentaram e que ainda estão na empresa a partir de 
setembro de 2007. É nítida as duas massas. Isso é uma denúncia gravíssima que está 
na Previc desde janeiro de 2010 com uma nova denúncia dentro da mesma denúncia 
em março de 2016, melhor, 17, e até agora não foi levado em consideração. E a 
Petros não levou em consideração. 

Então, a minha pergunta que faço a v. sa. é: diante da expertise, 
diante da sua vontade de mitigar, diante da sua vontade de corrigir, da sua vontade de 
tentar trazer pessoas – como o senhor trouxe – uma pessoa de extrema relevância no 
mercado atuarial, que é o dr. Flávio, eu perguntaria ao senhor: quais foram as razões 
por meio das quais não foi enxergada, não foram enxergadas essas duas submassas 
antes e depois de agosto de 2007 tendo em vista que o estudo que nós demonstramos, 
demonstra de forma clara a perversidade?  
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Sr. presidente Paulo Ramos, deputado Geraldo, deputado 
Julianelli, nós não temos condições de fazermos maiores afirmações contundentes e 
bombásticas, porque nós não tivemos a oportunidade de ter em mãos os documentos. 
O presidente sabe e o presidente respondeu um ofício me negando as informações 
não porque ele queria, ou quis ele suscitou e ele fundamentou com base na lei 
dizendo a Previc... E eu fui à Previc, ele ficou, até, chateado, porque fui à Previc. Fui 
à Previc porque eu sabia que ele estava cumprindo uma resolução a Previc que disse: 
não, é isso mesmo: não pode mostrar a vocês. E, aí, a minha segunda pergunta: o 
plano de equacionamento vai ser disponibilizado todo ele para que todos esses que 
estão pagando a conta possam absorver, possam verificar e avaliar se existe alguma 
incorreção ou não?  

Essas são as perguntas, sr. presidente.  (Palmas)  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Dr. Walter, por favor. 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO – Bom, sr. 
presidente, o número de perguntas aqui é bastante grande, está certo? Tem muitas 
delas dependem de informações, dados técnicos... 

O SR. ROGÉRIO DERBE - Imagino. 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO - Claro, 
inclusive, pessoas do passado... 

O SR. ROGÉRIO DERBE - Se o senhor me permitir não querendo 
atrapalhar, sr. presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Vou solicitar, se o senhor 
puder, nos encaminhe as respostas... 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO – Isso! 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – ...os dados... 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO - Eu quero 
me propor... 

(Falas paralelas) 

O SR. ROGÉRIO DERBE - É isso que eu ia sugerir, sr. 
presidente, tendo em vista a complexidade e ao adiantado da hora, se o senhor puder, 
sr. presidente, na verdade, quem tem que encaminhar é o presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Para encaminhar... 
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O SR. ROGÉRIO DERBE -...a resposta com as documentações... 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Tá... 

O SR. ROGÉRIO DERBE -...seria... 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Já vou... 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO - Então, eu 
me proponho... Veja, o número de perguntas enorme e com detalhes técnicos 
enormes aqui.  

Então, eu me proponho a responder, a gestão da Petros e proponho 
a responder a tudo isso por escrito, com todas as informações e eu encaminho à CPI. 

O SR. ROGÉRIO DERBE - Só não esquecendo, sr. presidente, 
pela ordem, as duas últimas perguntas que eu fiz, que não estão escritas para o senhor 
não esquecer. 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO - Tá. Eu 
anotei. Mais do que isso, eu vou levar essas questões ao CV, ao conselho.  

Então, vou levar para que...  

O SR. ROGÉRIO DERBE - E eu vou fazer mais. (Palmas) Dr. 
Paulo Ramos...  

(Manifestações na audiência) 

O SR. ROGÉRIO DERBE - Gente, só um minuto. Só um minuto, 
gente. Dr. Walter, sr. presidente, eu queria aqui e ontem eu fui à Procuradoria da 
República e sugeri ao procurador que encaminhasse um ofício pela possibilidade de 
conversa, de diálogo à Petros, a Petrobras acho que não tem conversa, eu acho, mas a 
Petros, acho que posso ter conversa. A possibilidade de suspender esse plano de 
equacionamento por uma conversa entre a Petros, Petrobras, a própria Previc e as 
associações. Se o sr. presidente Walter, com toda essa disponibilidade dele, pudesse 
nos ajudar, seria interessante sentarmos à frente da Procuradoria da República para 
poder, até mesmo com a presença de v. exa., sr. presidente, para que pudéssemos ter 
ali uma discussão técnica e criar soluções para o plano. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Nós temos possibilidades 
de uma interlocução com a Procuradoria-Geral da República para tentar organizar 
esse encontro, porque obviamente é preciso caminhar. Eu ouvi a palestra, vi o prazo 
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de 90 dias, as coisas estão muito em cima; então, quanto mais rapidamente nós 
pudermos realizar esse encontro, melhor. 

Pois não, dr. Walter. 

O SR.            (?)               - Sr. presidente, só uma questão de 
ordem aqui. Seria importante para a Petros que essas perguntas fossem encaminhadas 
por escrito pela CPI. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Vamos encaminhar por 
escrito pela comissão. 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO  – E nós 
responderemos. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Se puder aparar logo 
algumas arestas mais rápidas... 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO – Tem muitas 
questões aqui que inclusive são ligadas à Petrobras, à Previc que eu não posso 
responder pela Previc e pela Petrobras. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Nós vamos submeter à 
apreciação dos membros a convocação do presidente da Previc para prestar 
esclarecimentos aqui, dr. Fábio Henrique de Souza Coelho. (Palmas)  

Se nenhum dos membros tem qualquer objeção, está aprovada a 
convocação. 

O SR. WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO – O que 
depender da Petros no sentido de responder as perguntas e ter a colaboração de dar as 
informações e os dados estamos à disposição. Nós nunca nos negamos a isso, só não 
posso apresentar aquilo que não me é permitido.  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Vamos relacionar as 
perguntas, encaminhar por ofício, só pedindo, naturalmente, uma agilidade grande 
nas respostas dentro das possibilidades, porque a CPI também tem prazo e vamos ver 
se essa sugestão final... Nós já aprovamos a convocação do presidente da Previc e 
vamos fazer uma interlocução com a Procuradoria-Geral da República para ver esse 
encontro no sentido de adiar e ter uma discussão mais aprofundada. Pelo que eu 
percebo, primeiro, percebo uma boa vontade do presidente da Petros; segundo, 
também a necessidade. (Palmas) Mesmo com todo o conhecimento em relação a fases 
anteriores, é sempre bom... É possível que tenham surgido aqui alguns dados 
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surpreendendo dr. Walter, e somente um encontro pode possibilitar não digo troca de 
informações, mas um somatório de informações que possa ter uma decisão.  

(Falas fora do microfone) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Passa o microfone para 
ele. 

(Falas fora do microfone) 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Muito obrigado.  

Dr. Walter, quero crer que, com todas as dificuldades, nossa 
reunião aqui caminhou de uma forma que considero favorável. É claro que nada 
supera a angústia vivida, a não ser quando tivermos soluções concretas, 
encaminhamentos concretos. De qualquer forma, quero registrar os maiores 
agradecimentos ao dr. Walter por ter aqui comparecido, por ter ficado à disposição e 
ainda disponibilizar para responder por escrito as perguntas que serão encaminhadas 
e que deixaram de ser respondidas aqui. 

Deputado Dr. Julianelli, alguma consideração final? 

O DR. JULIANELLI – Eu gostaria de saudar a presença de todos, 
dizer que também faço coro com o presidente Paulo Ramos, agradecendo a presença 
de v. sa., foi muito importante. E dizer para todos os que estão envolvidos, 
previdenciários, que a luta se faz com união e as vitórias têm que ser o somatório de 
pequenas vitórias.  Não podemos desistir de lutar pelos objetivos que foram traçados 
por vocês. Isso é muito importante. Vimos aqui uma vontade de colaboração para 
resolver o problema, e isso vai ser um ponto importante, mas nada supera a luta de 
cada um e a disposição de cada um de se manter firme nesse objetivo maior, que é o 
objetivo de todos nós: garantir uma recuperação por danos que vocês não foram 
responsáveis. Pelo que foi colocado aqui, a gestão atual não foi responsável, mas, 
com certeza, afeta a vida de todos, do gestor e principalmente daqueles que 
dependem para garantir as suas aposentadorias. 

Vamos adiante nessa luta. 

O SR. GERALDO MOREIRA – Boa-tarde a todos. Cheguei 
atrasado, vim da Baixada e o trânsito estava impossível na Linha Vermelha. Estou 
sentindo um clima tenso, ansioso, muita ansiedade. O objetivo desta CPI é dar cabo à 
solução dos problemas da sociedade de modo geral, especificamente do desmonte da 
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Petrobras e os seus trabalhadores estão inclusos nesse desmonte. Quando a gente fala 
dos problemas dos trabalhadores é porque a gente considera que os trabalhadores 
também são patrimônio da empresa. 

Quero dizer duas coisas importantes. Primeiro, eu acho que, em 
função da complexidade de tudo o que ouvi, precisávamos ter, eu acho, estou 
sugerindo, talvez uma subcomissão desta CPI para esmiuçar toda essa questão da 
Petros, que são muito complexas. Não vamos, em duas, três reuniões, quatro ou cinco 
atos, fazer e conseguir chegar a determinado ponto que atinja os objetivos de vocês.  
Eu acho que uma subcomissão para sentar mais de perto, estudar essa coisa a quatro 
mãos, examinar, não é encontro esporádico que a gente vai dar a solução que precisa 
ser dada e dar o encaminhamento que precisa ser dado. Eu acho que é preciso ter uma 
rotina de trabalho nisso aí para, aí sim, poder efetivamente atingir o que a gente quer.  
Porque o que a gente ouve do presidente, até agradeço a presença deles, estar aqui é 
um ato de coragem, um ato de honra ao lugar que ele ocupa, de respeito à Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas, evidentemente que ele diz que não tem 
responsabilidade pretérita para todas essas questões e ele tem razão. Mas, alguém tem 
essa responsabilidade e a gente não está aqui só procurando os responsáveis pelos 
desmandos e sim acertar para o futuro.  Ninguém está aqui pensando em localizar 
quem são os grandes responsáveis por tudo o que ocorreu com a Petros ao longo dos 
anos e que a consequência direta é em cima dos trabalhadores, mas a gente está 
preocupada em acertar isso aí. E para acertar isso aí é preciso um trabalho um pouco 
mais intenso. Portanto, estou achando que uma subcomissão para a gente sentar de 
perto, tanto com a direção da Petros, com os trabalhadores e tentar dar o máximo da 
nossa contribuição. Porque aqui, deputado Paulo Ramos com sua benevolência, faz 
uma coisa que, infelizmente, isso aqui é uma CPI, é um órgão de investigação do 
Poder Legislativo, não é uma audiência pública, onde a gente vem para cá e conversa. 
Ele, evidentemente, reconhecendo o momento, abre a palavra... Mas a gente incorre 
num erro grave. Essa CPI está, de alguma forma, ferindo alguns interesses e 
interesses muito concretos. Nós tivemos uma luta muito grande para que, depois 
dessa CPI instalada e funcionando, a gente não subtraísse um membro da CPI. Isso 
era publicado no Diário Oficial, isso não é de graça não. Isso é porque, 
evidentemente, a ação da CPI, ela atinge interesses e a gente não pode brincar com 
isso. O nosso trabalho aqui, no futuro, será avaliado pelo plenário da Assembleia 
Legislativa e a gente não pode incorrer aqui em imperfeições, para que toda essa 
coisa, todo esse trabalho seja anulado mais na frente. 
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Então, por isso eu acho que uma subcomissão daria vazão a isso 
tudo e a gente teria condições de contribuir muito mais do que a gente tem 
contribuído.  

É isso, obrigado. (Palmas) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Obrigado, deputado,  
Vamos, depois, numa reunião administrativa da comissão, analisar 

a conveniência da criação de um grupo mais específico para acompanhar essa 
questão. 

O SR. GERALDO MOREIRA – A questão Petros. 
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – De qualquer maneira, 

saímos daqui com uma tarefa. O dr. Walter tem outra tarefa a cumprir, informar as 
perguntas... 

O SR. GERALDO MOREIRA – Deputado Paulo Ramos, se me 
permite, eu esqueci. Chegou a mim uma pergunta e, em respeito a quem me enviou, 
que gostaria... Para ficar registrado.  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Vamos lá. 
O SR. GERALDO MOREIRA – Está aqui.  
Considerando o termo de obrigações recíprocas, por ocasião da 

participação, a Petrobras pagou o aporte de seis milhões. É isso? Isso é uma 
interrogação. Caso negativo, por que não, já que é obrigação, conforme o termo? 

Fica registrada a pergunta. Alguém... 
(Fala fora do microfone) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Pode encaminhar. Vamos 

fazer uma coisa, vou pedir a gentileza.  
Vamos concentrar no dr. Rogério o encaminhamento das 

perguntas, até que... Como ele demonstrou, e aqui a gente percebe, pelos aplausos, 
quem colocou o dedo na ferida (Palmas).  

Então, pedir que qualquer indagação seja encaminhada e vou me 
reunir, depois, deputado Geraldo Moreira, com o grupo, para termos as perguntas 
encaminhadas ao dr. Walter, para que ele possa nos informar.  

(Fala fora do microfone) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – É isso, para reunir as 

perguntas, gente. Vamos ter uma reunião de trabalho. Quando o deputado Geraldo 
Moreira fala aqui numa subcomissão, é isso. Vamos ter uma reunião de trabalho. As 
perguntas serão elaboradas.  

(Fala fora do microfone) 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Deixa eu dizer. O que 
podemos fazer, para aclamar um pouco, se é que é possível, todas as almas, depois 
que tivermos as perguntas feitas rapidamente, fazermos um encontro aqui, com todos, 
para ler as perguntas, para que todos tomem conhecimento das perguntas que serão 
encaminhadas. (Palmas) E se alguém quiser fazer alguma outra observação, uma 
outra inclusão, ainda teremos tempo.  

O SR. GERALDO MOREIRA – É no sentido de avançar.  
O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Temos que realizar isso no 

prazo máximo de uma semana. Não dá para que a gente fique... Porque chega a 
pergunta lá, com pouco tempo para responder. Queremos que as coisas caminhem 
com toda a responsabilidade e com a possibilidade de ter as respostas.  

Vamos tentar um encontro na Procuradoria Geral da República. 
Acredito, conversar depois... O dr. Walter, se puder comparecer, ou designar algum 
representante, para que possamos ver, dentro daquilo que é responsabilidade da 
patrocinadora; e que a patrocinadora deixou de cumprir, tudo aquilo que é possível 
fazer com que, como eu disse antes, retirar o impacto das costas daqueles que são, na 
verdade, as grandes vítimas.  

De qualquer maneira, estou aqui com uma entrevista para 
encaminhar, desviando o assunto, estou aqui com uma entrevista do presidente da 
Shell do Brasil, sobre o desmonte da Petrobras. A pretensão da Shell, já que o nosso 
presidente virou um caixeiro viajante, foi à China, divulgar os nossos produtos, quer 
dizer o desmonte. O Brasil é uma mercadoria, foi lá na ONU, agora também. E aqui 
tem uma entrevista do presidente da Shell, e o título é o seguinte: pré-sal, onde todo 
mundo quer estar. E ninguém tem dúvida quanto a isso. Aqui é uma confissão.  

De qualquer maneira, olha, vamos caminhar para encerrar a nossa 
audiência pública, agradecendo a presença de todos, pedindo desculpas, porque às 
vezes, a gente acumulou experiência, se a gente não der uma pequena segurada, a 
gente acaba perdendo o controle e a audiência que foi praticamente uma audiência 
pública, acaba seguindo outro rumo, que não fugindo do objeto principal. Mas 
compreendendo a revolta, compreendendo a angústia. 

Estou acabando, fico aqui um segundo, eu também estou. Estou 
desesperado aqui. E quem acompanhou a Assembleia Nacional Constituinte, dr. 
Walter, o presidente, da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulysses 
Guimarães, ficava sentado o tempo todo sem sair, presidindo, e sessões de seis, oito 
horas. E de vez em quando, para alegrar o ambiente, a gente saia do plenário, ia lá, dr. 
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Ulysses, deixa a gente ver se a lata já está cheia? Porque achava que ele tinha uma 
sonda, que resolvia os problemas dele. 

Agradecer muito a todos. Agradecer muito. Vamos caminhar no 
sentido de encontrar uma solução que contemple os direitos daqueles que hoje estão 
sendo penalizados. 

Dr. Walter, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. 
Espero que tenha sido uma Audiência dentro dos limites daquilo que nós 
compreendemos que é possível fazer.  

Muito obrigado mesmo, está encerrada a nossa audiência. 

 

 

 
 

 

 


