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Extra

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, PARA 

AUTORIZAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS
EM NOME DOS ASSOCIADOS DA AEPET-ASSOCIAÇÃO DOS 

ENGENHEIROS DA PETROBRÁS

A AEPET – ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS  DA PETROBRAS, associação civil inscrita no 
CNPJ sob 34131870/0001-11, com endereço na Avenida Nilo Peçanha, 50, grupo 2409, Centro, 
Rio de Janeiro/RJ, Cep: 20020-906, através de sua Diretoria Executiva, mais precisamente pela 
pessoa de seu Presidente, Felipe Campos Cauby Coutinho, brasileiro, casado, RG IFP/RJ 
09.661.695-8, CPF 041.238.947-98, na forma da letra “f”, do artigo 25, do Estatuto, CON-
VOCA através do presente edital, todos os seus associados, para Assembleia Geral Extraor-
dinária- AGE, que será realizada na sede da Associação, na Avenida Nilo Peçanha, 50, grupo 
2409, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Cep:20020-906, no dia 16 de novembro  de 2017, com a se-
guinte ordem do dia: 1. Apreciação e aprovação de autorização de outorga de mandato judicial 
ao Assessor jurídico da AEPET, Dr. César Vergara de Almeida Martins Costa, OAB/RS 28947 
- OAB/RJ 148292-A, para o ajuizamento de ações judiciais contra as empresas PETRÓLEO 
BRASILEIRO S.A, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A e FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SE-
GURIDADE SOCIAL e contra a PREVIC – SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DA PREVIDÊN-
CIA COMPLEMENTAR PRIVADA relativamente às seguintes pretensões, que deverão ser ver-
tidas em linguagem jurídica e assim viabilizadas toda e qualquer ação judicial necessária para 
sustar o Plano de equacionamento do déficit do Plano Petros do Sistema Petrobrás - CNPB 
SOB Nº 19700001-47, apresentado publicamente em 14.09.2017, seja nos campos de sua exis-
tência, validade ou eficácia, de modo a impedir a cobrança das contribuições extraordinárias de 
responsabilidade dos participantes do Plano Petros previstas no referido Plano de Equaciona-
mento, bem como a obter, por ações condenatórias, o aporte de recursos correspondentes a 
ativos dos quais a Petros é credora em face de dívidas das patrocinadoras para com o plano em 
equacionamento, seja em decorrência de disposições legais ou contratuais, do que se destaca, 
exemplificativamente, mas não exaurientemente, as dívidas decorrentes da previsão contratual 
contida no art. 48,IX do Regulamento do Plano de Benefícios do Plano Petros Sistema Petrob-
rás, e, ainda, ações de ressarcimento de danos, tudo mediante procuração com a outorga, ao 
procurador constituído, de poderes  para o Foro em Geral, bem como, poderes especiais de 
acordar, transigir, reconvir, desistir, variar de ação, impetrar mandado de segurança, requerer 
medidas preventivas ou preparatórias necessárias à consecução do referido fim. A Assembleia 
Geral Extraordinaria-AGE instalar-se-á e será realizada em primeira convocação às 17:00 ho-
ras, com a presença mínima de 2/3 dos sócios efetivos quites, em pleno gozo de seus direitos;  
em segunda convocação às 17h:30 minutos com metade mais um dos mesmos; e em terceira 
convocação às 18:00 horas com qualquer número dos associados,  observado assim o intervalo 
mínimo de trinta minutos entre cada uma das convocações, tudo na forma do artigo 27 do Esta-
tuto, sendo as decisões tomadas pela maioria absoluta dos sócios presentes. 

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2017. 
Felipe Campos Cauby Coutinho

Presidente da AEPET.

 


