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Informe jurídico

bla

No dia 19 de abril ocorreu o trânsito 
em julgado, no TST, de ação coletiva 
proposta pelo Sindipetro-RJ em nome 
da categoria, pleiteando diferenças nas 
suplementações de aposentadoria e 
pensão pagas pela PETROS, em virtude 
da não inclusão da vantagem pessoal 
denominada VP-DL 1971. 

Com o direito às diferenças reconhe-
cido, a Petros e a Petrobrás não podem 
mais recorrer quanto ao mérito. Na pró-
xima etapa do processo, ou seja, a execu-

SuSpenSãO dO equaciOnamentO: 
julgamentO nO tj-rj Será dia 9 de maiO

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ), por ordem do desem-
bargador Otávio Rodrigues, presidente 
da 11ª Câmara Civil, publicou no Diário 
da Justiça Eletrônico, no último dia 27 de 

abril, o informe que agenda para o dia 
9 de maio, em sessão ordinária, a partir 
de 13h30, o julgamento do Agravo de 
Instrumento que trata da suspensão do 
equacionamento do PPSP. 

mp-rj: parecer favOrável à SuSpenSãO 
dO equaciOnamentO

O julgamento do dia 09/05 conta 
com o parecer favorável do MP-RJ, em 
2ª instância,  se pronunciou em 27 de 
março sobre a ação de suspensão do 
equacionamento do Plano PPSP promo-
vida pelo Sindipetro-RJ. 

O parecer da procuradora atribui às 
entidades patrocinadoras a responsabi-
lidade por parte do déficit de R$ 27,7 bi.  
“No caso em apreço, o plano de equacio-
namento em execução implementado pelo 
Fundo Petrobras de Seguridade Social 

considerou dívidas de inteira e exclusiva 
responsabilidade das entidades patroci-
nadoras, notadamente a Petrobras S.A., 
atribuindo-se diretamente aos partici-
pantes e assistidos o indevido ônus e 
pela cobertura dos prejuízos causados 
pelas entidades patrocinadoras que, 
frise-se, deixaram de verter à entidade 
de previdência complementar a respec-
tiva contrapartida patronal” – avaliou a 
procuradora Marcia Tamburini Porto, 
que assinou a promoção do MP.

rmnr tranSpetrO
O Diário da Justiça Eletrônico do 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Re-
gião publicou no último dia 13 de abril a 
notificação da 59ª Vara de Trabalho do Rio 
de Janeiro que determina a execução para 
efeitos de apuração dos cálculos contábeis 
sobre o processo de Ação Coletiva proposta 
pelo Sindipetro-RJ  que cobra da Transpe-
tro ressarcimento de valores da RMNR. No 
despacho, a Justiça do Trabalho determina 
que a empresa junte a relação dos empre-
gados substituídos para a realização dos 
cálculos, que serão elaborados por perícia 
contábil a ser realizada a partir da folha de 
pagamento da empresa. 

pidv: trt mantém 
Sentença que cOndena
petrObráS

Em ação individual proposta pelo Jurí-
dico do Sindipetro-RJ, o Tribunal do Regional 
do Trabalho da 1ª Região, através da 7ª turma, 
confirmou sentença de primeira instância 
que determinou a devolução de descontos 
indevidos no PIDV da Petrobrás a um pe-
troleiro que se desligou em 2016, negando 
provimento de um recurso da empresa. 
Além disso, os desembargadores aplicaram 
uma multa baseada no artigo 477 da CLT 
por atraso de pagamento de parcelas ao 
trabalhador. A Petrobrás descontou 50 dias 
de faltas injustificadas, mas não comprovou 
com nenhuma documentação as ausências 
do funcionário, fato que foi questionado na 
sentença.

vp-dl 1971 – petrOS e petrObráS nãO 
pOdem recOrrer quantO aO méritO

ção, que já teve início, serão discutidos 
apenas valores e critérios de correção. 

A partir de solicitação do perito, 
foi determinado pelo juiz que a Petro-
brás apresentasse a documentação dos 
substituídos processuais, de forma a 
possibilitar a apresentação de planilha 
com recálculo dos benefícios concedidos 
pela Petros, seja para aumentar o valor 
das parcelas futuras ou seja para  calcu-
lar as diferenças das parcelas recebidas 
a menor.  

Em cumprimento ao calendário de 
reuniões de acompanhamento de ACT, 
nesta quinta-feira (3), a partir da 9h, 
no EDISE, 4º andar,vamos insistir na 
negociação da PLR para evitar mais este 
prejuízo em nossas costas. 

A FNP somente recebeu o ofício 
sobre a questão da quitação da PLR na 
última sexta (30), após as 18h, prejudi-
cando uma pronta avaliação da questão 
e do termo de quitação em si, pois já 
havia se reunido e tratado das pautas 
da PETROS, da luta contra a privatiza-
ção das Refinarias e das FAFENs e até 
com a própria Petrobrás na questão do 
Benefício Farmácia ao longo da semana 
passada.

Há uma avaliação preliminar de 
que o termo de quitação restringe o 
conceito de remuneração e, por isso, é 
prejudicial, especialmente ao pessoal da 
operação que não teria refletido em seu 
pagamento de PLR parcelas consideradas 
para a composição do que é, legalmente, 
considerado remuneração como: a média 
de Horas-extras, o auxílio-almoço do 
contracheque etc.

Assim, a FNP tratará com o RH da 
Petrobrás sobre esse tema a fim de bus-
car inclusão de todas as parcelas que 
compõem o conceito de remuneração. 
Ainda será apresentada a questão à 
apreciação da categoria.

 
Comissão de Acompanhamento do ACT

Ainda no encontro serão trata-
dos este e outros assuntos na Comis-
são de Acompanhamento do ACT e 
Re g i m e  d e  Tr ab a l h o ,  e  n a  p a r te 
da tarde a AMS estará em debate. 
Na sexta-feira (4), a pauta do encontro 
será ‘Terceirização’ (parte da manhã) e 
SMS (tarde).

Dirigentes da FNP estiveram na segun-
da-feira (30/04) no RH Corporativo, mas a 
empresa insiste na fórmula apresentada. 
Não podemos assinar às  pressas e 
cair em pegadinhas,  tática já utili-
zada pela empresa em ACTs ante-
riores, mas que conseguimos rever. 
Estimulamos sempre a presença de co-
missões das bases na mesa de negociação.

reuniãO fnp x rH: plr Sem pegadinHa!!!

Desmonte da Petrobrás e a retirada de direitos dos trabalhadores

Após pressão da FNP, em reunião na 
sexta-feira (27) com o RH e com a Subco-
missão do Benefício Farmácia, a Petrobrás 
informou que manterá até o dia 31 de maio 
o modelo atualmente praticado.  

O RH afirmou que os medicamentos 
adquiridos até 31 de maio, com pedidos de 
reembolso entregues até 31 de julho serão 
reembolsados com base no modelo pratica-
do até o dia 31 de maio. Após esta data os 
reembolsos seguirão as regras do Anexo X 
do ACT 2017-2019. 

O RH informou também que ampliará 
a cobertura com a inclusão das seguintes 
doenças neurológicas crônicas: Alzheimer; 
Parkinson; Epilepsia; Esclerose Múltipla; 
Síndrome dos Corpúsculos de Levy; Do-
enças de Neurônio Motor (Ela); Atrofia 
Muscular Espinhal; AVC e aquelas com 
interface com doenças psiquiátricas.

Nova política da direção da Petrobrás 
faz com que 1,2 milhão de brasileiros dei-
xem de usar o gás de cozinha.

Segundo o levantamento, em 2017, 
12,3 milhões de domicílios usaram lenha 
ou carvão como combustível na cozinha. 
Crescimento de 11% em relação aos 11, 1 
milhões de 2016. A mudança se deve ao 
fato de que, em junho de 2017, a Petrobrás 
adotou uma nova política de preços sobre o 
gás de cozinha, passando a acompanhar as 

cotações internacionais do produto, con-
forme preconiza seu Plano de Negócios, 
posto em prática por Pedro Parente e Cia. 

Botijão tem maior aumento desde 
2002  - Com o maior aumento desde 2002, 
o preço de botijão de gás teve acréscimo de 
16,4% no ano, com a inflação já descontada, 
segundo a Agência Nacional de Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis. De acordo com 
a pesquisa, o uso de lenha ou carvão foi 

identificado em todas as regiões no país, 
sendo que o Nordeste apresentou o maior 
acréscimo, onde 411 mil domicílios passa-
ram a usar os dois combustíveis (10% em 
relação ao ano anterior). Das 27 capitais, 
Belém reúne a maior proporção de do-
micílios que usam os dois combustíveis, 
com 42%.

Liquigás - Dentre a política entreguis-
ta de Temer e seus neoliberais de rapina 

está a entrega do setor de distribuição de 
GLP (gás liquefeito de petróleo). Em no-
vembro de 2016 foi aprovada a venda da 
Liquigás Distribuidora para a Companhia 
Ultragaz S.A., empresa que financiou a 
repressão na ditadura, pelo valor irrisório 
de R$ 2,67 bilhões.

O problema é que Parente enfrenta uma 
decisão do CADE (Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica), que travou a polêmi-
ca transação de venda. O conselho alega que 

haverá concentração de mercado (cerca de 
47% para o GLP e 100% para gás propelente) 
nas mãos da Ultragaz. O veto à transação, 
em fevereiro último, deveu-se a uma ques-
tão regulatória: o artigo 21 da Resolução 
15/2005 da ANP impede que uma empresa 
envase um botijão grafado com nome de 
uma concorrente. Com isso, seria inviável 
vender a marca Liquigás e se desfazer ao 
mesmo tempo de todos os 24,9 milhões de 
botijões da empresa espalhados pelo país. 

direçãO da petrObráS faz pOvO vOltar a uSar lenHa e carvãO

Reunião sobre Benefício Farmácia realizada em abril

        O Brasil vivencia diariamente a re-
alidade da corrupção em vários seto-
res da sociedade e não é razoável que 
gestores em cargos estratégicos não se 
atenham a tal situação. 

        A Federação Nacional dos Petroleiros 
(FNP) sempre defenderá o patrimônio do 
povo brasileiro e os interesses da Petro-
brás e exige uma criteriosa investigação 
sobre a nomeação feita por Pedro Pa-
rente, em outubro de 2017, do executivo 
Bruno Motta, para a Gerência Executiva 
de Comunicação e Marcas. Motta é sócio 
senior da empresa Fair Play Consulting, 
que tem entre seus grandes clientes, a 
empresa Maclaren, com a qual a Petro-
brás firmou parceria em fevereiro de 
2018, para retornar a Fórmula 1. 

       Para Raquel Sousa, advogada da 
Federação, existe um claro conflito 
de interesses, de acordo com o artigo 
156 da lei 6.404/1976. O Gerente de 
Comunicação e Marcas da Petrobrás 
está defendendo qual interesse na 
parceria firmada: da Petrobrás ou da 
Maclaren? Por que a parceria com a 
Maclaren e não com qualquer outra 
grande escuderia? A FNP requereu a 
abertura de procedimento investiga-
tório junto a CVM (Comissão de Valo-
res Mobiliários)  e a consequente apli-
cação das penalidades cabíveis.

Com relação aos medicamentos a partir 
de R$ 300,00, será delivery. Abaixo deste 
valor será realizado reembolso previsto na 
cobertura do Benefício e serão processados 
pelo Botão Compartilhado. Ainda segundo 
o RH, a Petrobrás está negociando com 
farmácias descontos de 30% nos medica-
mentos genéricos e 20% nos medicamentos 
de marca, em todo território nacional.

Os dirigentes da FNP também entrega-
ram um abaixo assinado, com mais de mil 
assinaturas de petroleiros que consideram 
a regra de valor ser por caixinha absurda. 
“Se o fabricante faz uma caixa com poucos 
remédios, ela é barata, mas, muitas vezes 
precisa-se de várias caixas. Vários colegas 
tomam X caixas com preço, por exemplo, de 
130 reais e ficarão com assistência ZERO”, 
explicou Gustavo Marun, dirigente da FNP/
Sindipetro-RJ.

Reunião sobre SMS em março

tag na mira
 

       Segundo publicado pela agência 
Reuters, a Petrobrás está perto de 
decidir como será a próxima fase 
da venda da rede de gasodutos 
Transportadora Associada de Gás 
(TAG). A empresa, já recebeu ofer-
tas superiores a US$ 7 bi pelo ativo, 
e decidirá se haverá uma segunda 
rodada com vários competidores 
ou se negociará apenas com o 
consórcio que apresentar a melhor 
proposta. 

Uma reunião do Conselho de 
Administração da empresa progra-
mada para o dia 7 de maio aprovará 
a decisão tomada pela diretoria nos 
próximos dias. A TAG possui cerca 
de 4.500 quilômetros de gasodutos 
no Nordeste do Brasil. Três grupos 
—um liderado pelo australiano 
Macquarie Bank, outro pelo fundo 
soberano Mubadala Development 
e um pela empresa de energia 
francesa Engie SA— entregaram 
propostas vinculantes, incluindo 
os compromissos de financiamen-
to e os contratos de aquisição, no 
último dia 19 de abril.

cOnflitO de intereSSeS
benefíciO farmácia: preSSãO contrato maclaren

da fnp ameniza mudançaS 
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petrOS: caSO gradiente, 
uma SOnOra tramóia

As ações de investigação iniciadas 
a partir da Operação Greenfield em 
setembro de 2016 revelam o verdadeiro 
saque que os fundos de pensão no Brasil 
sofreram.  Fundos dos petroleiros (Petros), 
correios (Postalis), e de trabalhadores do 
SERPRO ( Serpos), entre outros,   foram ao 
longo dos anos drenados por apostas no 
mercado especulativo financeiro. Recur-
sos pertencentes a essas categorias foram 
desviados com a justificativa de ganhos 
imediatos com investimento em empresas 
iniciantes. Isso explica, por exemplo, como 
é constituído parte do déficit da Petros 
que agora petroleiros ativos e inativos 
têm que pagar com a implementação do 
Equacionamento de R$ 27,7 bi.

São histórias dignas de filmes que 
abordaram as tramoias especulativas 
como ‘O Lobo de Wall Street’ e ‘Margin 
Call’, os quais mostram como os picaretas 
do mercado financeiro enganavam e obti-
nham ganhos com o dinheiro dos outros. 
Nesta reportagem vamos citar o caso da 
empresa Gradiente, de propriedade do 
falido empresário paulista Eugênio Staub.

Segundo a força tarefa da Operação 
Greenfield  a  Petros “enterrou” mais de 
R$ 17 mi no FIP (Fundo de Investimentos  
e Participações) Enseada, sob consultoria 
do Bradesco Asset Management , sem ob-
servar os deveres de diligência e princípio 
de rentabilidade, segurança e liquidez, não 
obedecendo pareceres técnicos.   

O FIP Enseada foi criado em março de 
2010 para direcionar seus investimentos 
para a CBTD (Companhia Brasileira de 
Tecnologia Digital) esta, por sua vez, com 
os recursos obtidos do fundo Enseada 
comprou a IGB Eletrônica, antiga mar-
ca Gradiente, e assumiu todos os seus 
passivos trabalhistas e tributários. Para 
garantir liquidez no primeiro período da 
operação a IGB precisaria de R$ 50 mi. 
Esse dinheiro apareceu oriundo dos in-

vestimentos do FIP Enseada financiados 
além da Petros, pelo FUNCEF, o fundo 
de pensão dos trabalhadores da Caixa 
Econômica Federal que fez um aporte de 
R$ 17,4 mi.  

O ex-diretor da Petros, Humberto 
Pires Grault Viana de Lima foi preso na 
1ª  fase da Operação Greenfield em se-
tembro de 2016. Ele também foi gestor do 
FUNCEF, além de ter sido nomeado em 
2013 o principal executivo do Fundo dos 
Servidores Públicos Federais, o Funpresp. 
Daí pode ser explicado o direcionamento 
dos investimentos da Petros e FUNCEF 
no FIP Enseada.

Anteriormente, a esse negócio, a CBTD 
já apresentava uma situação crítica, regis-
trando prejuízos de R$ 4 mi (2010) e R$ 31 
mi (2011). Na denúncia, os procuradores da 
força tarefa deixaram claro que o negócio 
envolvendo recursos da  Petros e FUNCEF 
não poderia apresentar taxas de retorno  
apontada pelo Enseada sobre a CBTD.

“A única explicação lógica para a reali-
zação deste investimento é a de que este foi 
aprovado em decorrência da vontade de 
beneficiar indevidamente, com o capital 
dos participantes dos fundos de pensão, 
os então controladores e credores da falida 
Gradiente” – diz trecho do documento da 
denúncia. 

Nessa história toda, fica claro o conflito 
de interesses, senão vejamos: a CBTD ainda 
tem um passivo de R$ 683,6 milhões. Na es-
fera judicial, um recurso da Gradiente tenta 
reverter a decisão que extinguiu o seu plano 
de recuperação. Mas o impasse abriu uma 
janela para os credores tentarem executar 
os débitos antigos. A lista dos processos é 
liderada pelo Bradesco, com um saldo em 
aberto de R$ 228 milhões. Ora, a Bradesco 
Asset Management faz parte da holding do 
grupo Bradesco, o que configura um claro 
conflito de interesse que envolve o maior 
banco privado do país.
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Boletim

ANO I - Número LXVII - 03 de Maio 2018

fnp cOnvOca reuniãO naciOnal

A Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) e seus sindipetros, convo-
cam uma Reunião Nacional, na próxima quarta-feira, 09/05, às 15 horas 
no Sindipetro-RJ, com um chamado aos 18 sindipetros, FUP, associações 
de aposentados, AEPET, SINDIMAR, SINTRAMICO etc, para construir 
um calendário de mobilização unificado rumo à greve nacional contra a 
privatização da Petrobrás, a retirada de direitos que hoje se impõe através 
de um equacionamento absurdo do Plano Petros, nos ataques a AMS, Be-
nefício Farmácia e aos direitos da classe de conjunto. Veja em sindipetro.
org.br ou fnpetroleiros.org.br, o boletim especial produzido pela federação.

É urgente que todos os petroleiros se unam e formem um Comando 
de Greve com os eixos e bandeiras de consenso. Chega de privatização! 
Fora Parente!

O Sindipetro-RJ esteve presente, pela 
manhã, nos terminais da Baía de Gua-
nabara (TABG) e da Ilha Grande (TEBIG) 
onde ocorreram concentrações em pro-
testo contra o processo de privatização 
do Sistema Petrobrás. Diretores também 
compareceram ao Estaleiro Inhaúma, 
em solidariedade aos metalúrgicos que 
realizaram ato pela quitação de direitos 
trabalhistas dos demitidos, retomada das 
obras e mais empregos. 

Às 12h foi realizado um protesto em 
frente ao EDISE, antes da assembleia de 
acionistas, que deu posse a representante 
da Shell no CA.  Ainda no EDISE, enquanto 
transcorria o ato, Gerson Castellano, dire-
tor de Comunicação da FUP, em atitude 
truculenta, arrancou o cabo de energia do 
carro de som do Sindicato, interrompendo a 
fala de diretores. Enquanto tentavam escla-
recer o porquê da atitude do diretor da FUP, 
outros dirigentes do Sindipetro-RJ foram 
atingidos por cusparadas de outra pessoa.

1º de Maio - A Segunda Plenária “Reor-
ganizar e Reagir em um Rio de Caos”, reali-
zada à noite no Sindipetro, decidiu por um 

atOS cOntra a privatizaçãO mObilizam categOria 
Primeiro de Maio de luta, classista, inter-
nacionalista e independente dos patrões, 
de seus governos e com autonomia diante 
dos partidos políticos, e promoveu um ato  
no Parque Madureira com os seguintes 
eixos: Por Emprego, Salário, Terra, Mo-
radia, Saúde, Educação e Aposentadoria; 
Pelo Fora Temer, Pezão, Crivella e todos os 
corruptos do Congresso Nacional; Contra 

as privatizações (Petrobrás, Eletrobrás, 
Caixa Econômica, Casa da Moeda, Cedae 
etc); Contra a Intervenção Militar no Rio de 
Janeiro; Apuração e punição de mandantes 
e executores da Vereadora Marielle Franco 
e Anderson Gomes; Pelo fim do genocídio 
da juventude negra e pobre; Solidariedade 
Internacional à luta dos trabalhadores e do 
povo em todo o mundo.

09/05 às 15h
faça parte dessa luta!

No auditório do Sindipetro-RJ

Na luta contra a retirada de direi-
tos e pela busca de novos direitos, 
assim como na luta contra o avan-
ço avassalador da privatização, um 
sindicato forte é uma peça muito 
importante. Parte dessa força vem 
da quantidade de trabalhadores 
sindicalizados. Significa mais re-
cursos materiais e significa, so-
bretudo, mais representatividade. 
Além da associação, a participação 
é uma das principais chaves para 
qualquer a vitória.

O SindicatO
SOmOS nóS!

O técnico de operação da Ilha 
d’Água (TABG) Victor Dantas Fon-
seca Dias sofreu um grave acidente 
de carro e está internado, precisan-
do urgente de doação de sangue. 

Todos os tipos sanguíneos são bem vindos. Ao fazer a doação, favor infor-
mar o nome completo do petroleiro. Local para a doação: Serum - Banco 
de sangue - Rua Riachuelo, 43 – Centro - RJ (Dentro do Hospital da Ordem 
Terceira do Carmo), de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h  e sábado de 8h 
às 12h. Telefones: (21) 3257-1100 e (21) 3233-5950.

O dia 28 de abril de 2018 marcou 
um ano da já histórica Greve Geral 
brasileira, que colocou em evidência a 
polarização da luta de classes no país 
e a possibilidade que temos em nossas 
mãos. 

Porém, infelizmente, também vi-
mos durante mais este ano o papel que 
direções como a FUP/CUT cumpriram 

em solapar as lutas e se negar à unidade.  
Também em 28 de abril de 2017, 

o Sindipetro-RJ apurava  os votos que 
elegeram a atual gestão do sindicato, 
uma semente que tem sido regada, com 
muitos obstáculos e dificuldades, para 
superar aquelas direções passadas e 
reconectar o Sindipetro-RJ aos seus 
representados.

O relatório da medida pro-
visória (MP- 814) elaborado 
pelo deputado Júlio Lopes (PP/
RJ) que trata da privatização da 
Eletrobrás contempla um con-
trabando legislativo, alterando 
a destinação de 20% dos recur-
sos do Fundo Social do Pré-Sal. 

Esse dinheiro seria direcio-
nado ao empresariado do setor 
de gás natural para, principal-
mente, financiar a construção 
de seus gasodutos.

 É bom lembrar que o depu-
tado Julio Lopes é mencionado 
em delações da Odebrecht nas 
investigações da Lava Jato por 
ter recebido mais de R$ 15 mi 
em 91 pagamentos entre os 
anos de 2008 e 2014.

O Fundo So cial  do Pré-
-Sal re c eb e os royalties da 
exploração de petróleo e seus 
investimentos deveriam ser 
prioritários para as áreas de 
saúde e educação. 

Na noite desta terça (1) um cida-
dão que se identificou como contador 
exibiu dois alvarás judiciais à esposa 
de um aposentado da Petrobrás que 
sofre do Mal de Alzheimer. Esta pessoa 
disse que junto com sua companheira 
advogada teria condições de efetivar 
o saque de valores, alegando que o 
jurídico do Sindipetro-RJ não avisa aos 
seus filiados sobre os alvarás liberados 
para pagamento.

O que espanta nesta situação é 
como pessoas não autorizadas tenham 
acesso a esse tipo de informação, e de 
posse da mesma tentem tirar proveito 

picareta Se apreSenta cOmO cOntadOr e Oferece Saque de alvaráS
financeiro procurando nossos filiados.

O Sindipetro-RJ esclarece que 
não possui nenhum preposto fora de 
seu departamento  e que não outorga 
qualquer tipo de procuração para 
advogados não pertencentes ao seu 
quadro jurídico. Por isso, reafirma 
aos seus filiados que dispensem qual-
quer tipo de oferta de estranhos para 
resolução de demandas jurídicas que 
envolvam alvarás a receber. Se aceitar 
esse tipo de “serviço” o filiado corre 
um grande risco de ser enganado e 
ludibriado.  

Olho aberto!

querem meter 
a mãO nO fundO 
SOcial dO 
pré-Sal!

28 de abril, um anO da greve geral 
e da eleiçãO da nOva geStãO
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