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ACT: SINDICATOS E PETROBRÁS 
ACEITAM MEDIAÇÃO DO TST

Nesta segunda-feira (2), 
pela manhã, os sindicatos 
petroleiros peticionaram no 
Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) a intenção em 
participar do processo de 
mediação a ser feito pelo tri-
bunal, com o aceite já confir-
mado da Petrobrás. 

Na última quinta (28/08), 
a empresa distribuiu um 
informe distorcendo a pro-
posta do TST em que dizia 
que o tribunal condiciona-
va a prorrogação do ACT a 

não realização da greve. O 
juiz mediador, assistente do 
vice- presidente do TST (que 
conduzirá a mediação, caso 
se confirme), a partir da reu-
nião unilateral com os sindi-
catos, propôs a prorrogação 
do acordo e volta da mesa de 
negociação.

Já a Petrobrás, a prin-
cípio, solicitou a mediação 
junto ao TST, mas não acei-
tou prorrogar o acordo in-
tegralmente, ou seja, não 
aceitou a mediação que ela 

solicitou, debochou do Tri-
bunal. Diante da situação, o 
ministro Renato de Lacerda 
Paiva oficializou a proposta 
de mediação.

“Que os requeridos pros-
sigam no presente proce-
dimento de mediação, se 
comprometendo com o 
comparecimento às reuni-
ões unilaterais e bilaterais 
designadas” – diz o trecho da 
ata emitida pelo TST.

Em nenhum momento, 
houve “proibição” dos sindi-

REUNIÃO DOS APOSENTADOS SEMPRE NA PRIMEIRA TERÇA-FEIRA DE  TODO MÊS, 
HÁ 18  ANOS,  A  PARTIR  DAS 14H,  NO SINDIPETRO-RJ . 
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6 DE AGOSTO: REUNIÃO 
DE APOSENTADOS E 
PENSIONISTA CONTA 
COM PRESENÇA DE 
ESPECIALISTAS

Na primeira reunião mensal 
de agosto, Fernando Siqueira 
e Silvio Sinedino ministraram 
palestras sobre o déficit do Fun-
do de Pensão e sobre o PP-3, res-
pectivamente. Os vídeos edita-
dos a partir da transmissão ao 
vivo feita pela TV Petroleira estão disponíveis em https://www.facebook.com/sindipetrorj.

QUER RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO DOS APOSENTADOS?
Mande um email para: aposentados@sindipetro.org.br

20 DE AGOSTO: ASSEMBLEIA DOS APOSENTADOS

catos de fazer greve, como foi 
publicado pelo informe da di-
reção da Petrobrás. Não caberia 
às representações aceitar esta 
condição e ficar na mão da em-
presa em situação de clara pro-
crastinação, e potencializar ou-
tras maldades e privatizações 
que estão rolando soltas.

É bom lembrar que o Sin-
dicato, na reunião de pré-me-
diação da semana passada, 
apresentou alguns itens im-
portantes para ter condições 
mínimas para se realizar uma 
negociação de fato: não praticar 
através de seus gerentes, su-
pervisores, coordenadores, ou, 
ainda, permitir, em futuras as-
sembleias, qualquer tipo de as-
sédio ou constrangimento aos 
empregados; a fixação de um 

curto prazo, alguns dias, para a 
conclusão deste processo – caso 
contrário, fica clara a intenção 
unicamente de postergação; 
não subentender a mediação 
como mútuo consentimento 
para dissídio; prorrogação de 
todas as cláusulas do acordo 
vigente; nenhuma venda de 
ativos; nenhuma demissão; sus-
pensão do PED; nenhuma puni-
ção e reversão das que houve; 
nenhuma transferência unila-
teral; não abrir possibilidade de 
Acordo Individual e abrir mão 
de processos anteriores (multa 
da greve de 2017).

Por outro lado, é fato que 
a maioria dos sindicatos vo-
tou greve só, se, ou, quando a 
empresa cortar direitos (o in-
dicativo do Sindipetro-RJ que 

apontava um calendário mais 
imediato para a greve também 
foi aprovado aqui, leia mais na 
matéria que divulgará o resul-
tado das assembleias).

De qualquer forma, o cum-
primento da resolução das as-
sembleias por estes sindicatos 
(e não poderia ser diferente) 
confere estabilidade suficiente 
à mediação.

O ministro, Renato de La-
cerda Paiva, Vice-presidente do 
TST entendeu isso e propôs os 
termos da mediação. A inten-
ção é que a mediação seja con-
cluída até o dia 27 de setembro. 

Leia texto na íntegra em: https://
www.sindipetro.org.br/act-sindi-
catos-e-petrobras-aceitam-media-
cao-do-tst/

Em assembleia na ABI, mais de 150 aposentados e pen-
sionistas rejeitaram,  por unanimidade, a terceira contra-
proposta, que representa um ataque aos direitos dos petro-
leiros. Também foram discutidos os planos Petros e o déficit 
do Fundo.  Estavam presentes representante da FNP, FUP, 
Fenaspe, e Ambep, com exceção do GDPAPE, que também 
foi convidada. 

A assembleia pode ser assistida pelo link: https://www.face-
book.com/sindipetrorj/videos/670541106777235/
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INSS: VEJA O QUE FAZER PARA SE APOSENTAR 
ANTES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

SECRETARIA 
DOS APOSENTADOS

 1 – Site do SINDIPETRO-RJ  
www.sindipetro.org.br, atra-
vés da Secretaria de Aposen-
tados;

3 - Programa “APOSENTA-
DO PRESENTE” transmitido 
ao vivo através da Radio pe-
troleira  https://radiopetrolei-
ra.wixsite.com/radiopetrolei-
ra/aposentado-presente. 

Toda terça-feira, das 
18h30min às 19horas, com re-
prise na quarta-feira, 01hora 
da manhã), 10horas e 15horas. 
Os programas anteriores estão 
disponíveis no site;

4 - Programa Faixa Livre na 
Rádio Bandeirantes AM 1360, 
das 09horas às 10horas, na se-
gunda-feira e das 8h às 10h de 
terça-feira  a sexta-feira.

5 - Programa Circuito Pe-
troleiro Aposentados em 
www.tvpetroleira.tv, clique 
em “Videoteca”, “Circuito Pe-
troleiro”, “Circuito Petroleiro 
Aposentados”.

NÚCLEO 6 - SECRETARIA DE 
APOSENTADOS
Diretores: Roberto Ribeiro, 
Schopke e Jorge Rosa. 
Secretária: Tatiane Velasco

CONTATOS 
(21) 3034-7302/3034-7338 apo-
sentados@sindipetro.org.br / 
Facebook: Aposentados Sindi-
petroRJ

Com a aprovação da Refor-
ma da Previdência, que eleva 
o tempo de contribuição a 40 
anos e cria a idade mínima de 
62 anos para mulheres e 65 
para homens, entre outras coi-
sas, muitos trabalhadores estão 
apreensivos, principalmente se 
já têm tempo para pedir aposen-
tadoria no INSS. Hoje mulheres 
se aposentam com 30 anos de 
contribuição ou 60 de idade. E 
homens aos 35 de recolhimento 
ou 65 de idade.

A expectativa do governo é 
aprovar o texto até o dia 30 de 
setembro. Diante de um prazo 
tão apertado, a pergunta é: Vale 
a pena pedir aposentadoria ago-
ra para fugir da reforma? Espe-
cialistas consultados afirmam 
que sim. E advertem que é bom 
conferir as contribuições no 
INSS para ver se está tudo em 
ordem e o pedido pode ser feito.

“Algumas empresas deixam 
de contribuir, não fazem o ca-
dastro corretamente, e o traba-
lhador acaba tendo seu tempo 
reduzido no CNIS (Cadastro Na-
cional de Informações Sociais)”, 
orienta Adriane Bramante, pre-
sidente do Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário (IBDP). 
O CNIS pode ser consultado no 
site Meu INSS mediante cadas-
tro de login e senha. Um ponto 
importante a destacar é que no 
momento do agendamento da 
aposentadoria, seja pelo site ou 
pela Central de Atendimento 
135, o trabalhador já está “ga-
rantido”.

Para ter o direito de contri-
buições em atraso reconheci-
do, é preciso que o trabalhador 
comprove que exerceu ativi-
dade remunerada no intervalo 
que ficou sem fazer o devido pa-
gamento ao instituto. Especia-
listas em Direito Previdenciário 

dizem que no caso de autônomo, 
é possível recolher os atrasados 
mediante prova de exercício de 
atividade. Se o trabalhador já se 
filiou ao INSS como autônomo e 
deixou de contribuir, basta pa-
gar os atrasados.

Para fazer o acerto no tempo 
de serviço é importante ter con-
tracheques, crachás, contratos, 
carnês, documentos que com-
provem pagamento de impos-
tos, entre outros, e procurar o 
INSS para verificar quanto deve 
de recolhimento retroativo.

Um ponto destacado por 
Cristiane Saredo, do escritório 
Vieira e Vieira Assessoria Ju-
rídica e Previdenciária, é sobre 
a cobrança de juros sobre o pe-
ríodo de atraso. “Se os buracos 
forem antes de 1997, o INSS não 
pode cobrar juros na emissão da 
guia, mas acaba cobrando”, afir-
ma. Neste caso, ela orienta a en-
trar na Justiça.

Outro ponto é procurar sa-
ber se vale a pena pagar os re-
troativos e qual o valor do sa-
lário de contribuição para não 
pagar um valor alto que, segun-
do ela, não fará diferença no va-
lor do benefício. “Para pagar os 
buracos é possível pagar como 
contribuinte individual, por 
exemplo, mas tem que compro-
var a atividade”, diz.

“A cobrança das contribui-
ções são de responsabilidade 
da Receita, mas é no posto do 
INSS que o contribuinte tem 
que comparecer para acertar ou 
obter autorização para recolher 
fora de prazo. O INSS é quem de-
cide se aceita ou não as contri-
buições”, orienta.

Leia matéria completa em O Dia:
h t t p s : //o d i a . i g . c o m . b r /e c o n o -
mia/2019/08/5670676-inss--veja-o-que-
fazer-para-se-aposentar-antes-da-re-
forma-da-previdencia.html

Próximas REUNIÃO DE APOSENTADOS 

MANGUINHOS - DIA 05, ÀS 14H 
Auditório - Av. Passos, 
34, Centro

RIO DE JAENIRO - DIA 17, ÀS 14H 
Auditório - Av. Passos, 34, Centro

ANGRA - DIA 18, ÀS 14H
Rua Itassucê, 157, Jacuecanga, An-
gra dos Reis.

MANGUINHOS - DIA 19 ÀS 14H 
Auditório - Av. Passos, 34, Centro
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APOSENTADO PRESENTE!

No programa 465, a pro-
posta de ACT da atual - que 
oferece 1% de reposição sala-
rial e retira várias cláusulas 
de conquistas históricas dos 
petroleiros, e a venda de ati-
vos da Petrobrás. 

Estes e outros assuntos, 
como AMS, foram comenta-
dos neste programa, apresen-
tado pelo diretor Roberto Ri-

beiro, também 
diretor da FNP 
e da FAAPERJ, 
com participa-
ção do diretor 

do setor Privado do SINDI-
PETRO-RJ, Antonio Furtado, 
também da FAAPERJ. 

Ouça o programa em: 
https://youtu.be/HvxJ5ksyAx8

Já no programa 466, a im-
portância da mobilização da 
categoria em defesa da Pe-
trobrás foi o principal ponto 
abordado, gravado após a Reu-

nião Mensal de Aposentados e 
Pensionistas, realizada no dia 
6 de agosto, com participação 
dos diretores do Sindicato-RJ 
Jorge Rosa, Reinhold Schopke 
e Antonio Furtado. 

Também foram comenta-
das questões como o equacio-
namento da dívida Petros, a 
Resolução 23, AMS e ACT.  

Ouça o programa em: 
https://radiopetroleira.wixsi-
te.com/radiopetroleira/copia
-ap-30-07-19

CARTA DO PETROLEIRO APOSENTADO

Prezado Presidente,

 

 Sou aposentada da Petrobrás e 

sua eleitora.

Espero que esta mensa-

gem chegue até o senhor. 

   Precisamos que a Polícia Fe-

deral intervenha na Petros, 

não podemos continuar pa-

gando os roubos que fizeram 

na Petros, Petrobrás e BR. 

   A Petros quer nos impor no-

vos contratos que vão aca-

bar com a nossa velhice. 

    Trabalhamos muito, contri-

buímos para Petros e precisa-

mos ver o dinheiro roubado 

ser devolvido, ver os ladrões 

presos e pararmos de pagar 

o roubo que outros fizeram. 

Confiamos no senhor!

 

Neli dos Santos Azevedo 

Médica Aposentada da PB, RJ 

Por favor, repassem! 

Obrigada!

Escreva para a Secretaria dos Aposentados: aposenta
dos@sind

ipetro.org
.br
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CARTA DO PETROLEIRO APOSENTADO

CHAPA DA OPOSIÇÃO ESQUENTA AS ELEIÇÕES PARA A COBAP
As eleições para a presidên-

cia da Cobap só acontecem na 
segunda quinzena de outubro, 
mas nos bastidores das entidades 
dos aposentados de todo o Brasil 
o clima já esquentou faz tempo. 
A atual diretoria vem sendo cri-
ticada por supostas irregularida-
des praticadas nos últimos.

O novo capítulo dessa dis-
puta foi dada com João Pimen-
ta, que registrou candidatura à 
presidência da entidade nacio-
nal. Pimenta representa a opo-
sição a Warley.

Pimenta foi criticado por su-
gerir que se desse uma explica-
ção sobre uma viagem que não 
aconteceu para Roma e que pro-
vocou prejuízos de R$ 1,3 milhão 
aos cofres da Cobap. Não é por 
menos que a chapa oposicionis-
ta foi batizada de “SOS Cobap”.  
A meta é trazer “transparência 
e gestão para a confederação” 
dos aposentados e pensionistas. 
O candidato a vice-presidente é  
Roberto Ribeiro, do movimento 
dos petroleiros aposentados do 
Rio de Janeiro.

Warley, pelo que consta, 
tentará mais uma vez perma-
necer no cargo. 

Vale lembrar que na Cha-
pa-1 tem dois petroleiros: Ale-
aldo Hilário, diretor do Sindi-

petro-SE e da FNP,  e Marise , 
diretora da Astape-BA.

Na Chapa-2 também  tem 
dois petroleiros: Roberto Ribei-
ro, diretor do SINDIPETRO-RJ-
FNP-FAAPERJ e Rui Barbosa, 
diretor da APASPETRO-RN.

As eleições acontecem du-
rante o 25º Congresso Nacional 
da Cobap, de 24 a 28 de outubro, 
na cidade turística de Gramado 
(RS). 

Fonte: Misto Brasília.

21 DE AGOSTO: ASSEMBLEIA DOS APOSENTADOS
Aposentados de Angra dos 

Reis, durante assembleia, re-
jeitaram a 3ª proposta de ACT 
da empresa, considerada uma 
afronta à categoria. Os mais 
duros ataques das propostas 
anteriores seguem intactos. 
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A COBAP DO FUTURO COM SEU MERECIDO PROTAGONISMO
1) Construiremos o CTD 

(Centro de Treinamento de 
Dirigentes), em Brasília (bus-
caremos um local amplo, com 
alojamento, auditório, salas de 
aulas com equipamentos que 
busquem oferecer aos diretores 
da base o subsídio que os tor-
nem líderes mais preparados e 
possam levar o conhecimento 
para suas associações. No CTD, 
ofereceremos cursos e palestras 
que ensinem práticas de boa 
gestão e crescimento das en-
tidades, como cursos voltados 
para as assessorias jurídicas 
das associações, além de buscar 
a inclusão digital dos aposenta-
dos e pensionistas);

2)  Valorizaremos verda-
deiramente as associações de 
base, desde sua estrutura com 
móveis, equipamentos de infor-
mática e demais acessórios (são 
as entidades de base que carre-
gam a carga da pirâmide confe-
derativa e garantem a sustenta-
bilidade do nosso movimento, 
por tanto, a arrecadação da 

COBAP será revertida para as 
associações de base);

3)  Modificaremos o esta-
tuto da COBAP, permitindo so-
mente uma eleição e reeleição 
aos seus dirigentes (assim todos 
terão oportunidades e ninguém 
se perpetuará no poder);

4)  Criaremos um corpo 
jurídico forte, que fique à dis-
posição das Associações e Fede-
rações (sempre haverá um ad-
vogado de plantão em Brasília, 
sanando as dúvidas e assesso-
rando gratuitamente as entida-
des em todas as áreas, além de 
visitar e treinar o corpo jurídi-
co das entidades que necessita-
rem);

5) Contrataremos uma as-
sessoria política/parlamentar 
de qualidade e profissional (é 
crucial que a COBAP mante-
nha um assessor parlamen-
tar atuando a semana toda na 
Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, para buscar 

a proposição de leis, buscar os 
projetos de lei de interesse dos 
aposentados e pensionistas 
que estejam engavetados, além 
de acompanhar o andamento 
dos projetos e votações);

6) Implantaremos o pro-
grama Compliance, prática 
mundialmente conhecida, 
para acabar com a falta de 
transparência na Confedera-
ção (o modelo de gestão Com-
pliance otimiza a gestão com 
transparência, eficiência e traz 
credibilidade);

7) Recriaremos o conselho 
de presidentes de Federações 
(com intuito de promover deba-
tes mais democráticos, ouvindo 
as opiniões, críticas e sugestões 
dos líderes de todos os estados, 
assim devolveremos a voz dos 
presidentes de federação que 
nunca deveriam ter sido silen-
ciados, queremos uma gestão 
compartilhada e não ditatorial);

8) Fortaleceremos o de-
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partamento de comunicação 
da COBAP, equipando e inves-
tindo nas mídias sociais, além 
de campanhas de TV e Rádios 
para a conscientização dos 
aposentados, pensionistas e 
da população (é fato que com o 
advento da internet, a vida das 
pessoas se tornou mais dinâmi-
ca e infelizmente, a COBAP pa-
rou no tempo. Vamos reconec-
tar os aposentados e propagar a 
inclusão digital para o máximo 
de aposentados, pensionistas e 
idosos que conseguirmos isto, 
através de cursos de informáti-
ca e acesso a computadores e a 
internet); 

9) Fundaremos as Federa-
ções que faltam e fortalecer as 
existentes (criaremos federa-
ções no Amazonas, Acre, Mara-
nhão, Piauí, Roraima, Rondônia, 
Amapá e Ceará. Buscaremos a 
organização de nossa classe e 
do nosso movimento, com in-
centivo para entidades novas, 
assim como preceitua o estatuto 
da COBAP);

10)  Contrataremos assesso-
ria econômica especializada em 
Previdência Social e Entidades 
(buscaremos, através dessa as-
sessoria, o desenvolvimento de 
projetos sociais e convênios que 
beneficiem as entidades em ge-
ral, além de seus sócios e fami-
liares);

11)  Promoveremos e inten-
sificaremos as manifestações 
de rua, protestos em regiões es-
tratégias e atividades semanais 
reivindicatórias em Brasília 
(reativaremos a fama de mobili-

zadora de massas que a COBAP 
tinha no passado, assim, reati-
varemos as parcerias com en-
tidades do serviço público e do 
regime geral);

12)  Buscaremos o apoio ne-
cessário para conseguir a redu-
ção das contribuições das Asso-
ciações de Base (Atualmente a 
COBAP e as Federações ficam 
com 28% da arrecadação das 
associações de base, através do 
desconto em folha, sendo 13% 
para a COBAP e 15% para as Fe-
derações. Em nossa gestão bus-
caremos reduzir esses valores, 
contemplando as associações 
de base e não prejudicando as 
Federações, que estão intrinse-
camente ligadas às essas enti-
dades, dando apoio e estrutura. 
Firmaremos este compromisso, 
reverter a arrecadação da CO-
BAP para as entidades de base 
e reduziremos a contribuição 
oriunda do desconto em folha);

13)  Reativaremos o UNA-SE 
- Movimento Unificado dos Ido-
sos, Aposentados e Pensionistas 
do Serviço Público e do INSS (o 
maior movimento unificado de 
aposentados da América Lati-
na foi esquecido e não podemos 
deixar isso acontecer. Em 2014, 
o UNA-SE, influenciou as elei-
ções no Brasil, não deixando 
políticos com longa história no 
parlamento se reeleger, houve 
renovação e uma parcela disso 
foi à união dos aposentados do 
serviço público e da iniciativa 
privada);

14)  Reconstruiremos as par-
cerias históricas da COBAP com 

as entidades civis e com as en-
tidades das carreiras típicas de 
Estado (a COBAP sempre teve 
passe livre entre todas as enti-
dades civis, contudo, hoje, essa 
realidade é bem diferente, esse 
afastamento se deu devido a pe-
didos espúrios e a falta de com-
prometimento com a verdadei-
ra luta. Perdemos muito, ANFIP, 
FONACATE, MOSAP, SINAIT, 
SINAL, ANASPS, Frente Parla-
mentar em Defesa da Previdên-
cia e muitas outras não querem 
parceria, não querem lutar lado 
a lado, com isso, é nossa prio-
ridade reverter esse quadro e 
reconstruir essas pontes que fo-
ram abaladas pela má gestão e o 
interesse desvirtuado);

15)  Criaremos a condição 
devida para recepção de auto-
ridades na sede da COBAP em 
Brasília (com simples reforma, 
buscaremos melhores condi-
ções para receber semanalmen-
te autoridades e parlamentares 
em nossa sede, assim consegui-
remos credibilidade e respeito. 
A COBAP merece uma sede 
robusta e respeitável, sem apa-
rentar uma colônia de férias).
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 RESPOSTA AO QUE FOI PUBLICADO NO PORTAL PETROBRÁS
Considerações acerca  do documento publicado no Portal Petrobrás sobre a Negociação Coletiva

Afirma a Companhia que, 
expirada a vigência do acordo 
coletivo de trabalho, a norma 
perde sua validade jurídica e 
que haveria dispositivo legal 
que impediria a Companhia de 
manter as práticas atuais, sem 
que fosse celebrado um novo 
acordo coletivo.

Trata-se de “meia verdade”, 
pois se a nova redação do § 3º do 
art. 614 da CLT veda a ultrativi-
dade, não proíbe, entretanto, 
que as partes, inclusive como 
demonstração de boa-fé nego-
cial, prorroguem, de comum 
acordo, as cláusulas constantes 
do instrumento expirado.

Dispõe o § 3º do art. 614 da 
CLT:

“Art. 614 (…)

3o Não será permitido es-
tipular duração de convenção 
coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho superior a dois anos, 
sendo vedada a ultratividade”.

Ora, repita-se que, a despeito 
da vedação constante do referi-
do artigo, não há impedimento 
que as partes, conjuntamen-
te, prorroguem as condições 
de trabalho, calhando citar o 
exemplo da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, que no 
curso da negociação perante o 
Tribunal Superior do Trabalho, 
conjuntamente com a repre-
sentação sindical ecetista, pror-
rogou as cláusulas do instru-
mento coletivo anterior, sendo 
a prorrogação homologado pelo 
Judiciário Trabalhista.

Assim, havendo vontade 
das partes, nada obsta que se-
jam prorrogadas as condições 
anteriores, podendo as asserti-
vas da empresa, no particular, 

ser considerados um sofisma, 
formulado pela atual gestão da 
Companhia, com o objetivo de 
induzir a categoria à aceitação 
da sua proposta rebaixada de 
acordo coletivo de trabalho.

Afirma a Companhia que 
será assegurada a permanência 
pós-emprego, do ex-empregado 
aposentado que tenha contri-
buído por pelo menos 10 anos 
para o convênio.

Para o empregado que até 
25/01/2022 não tiver comple-
tado a carência de 10 anos, o 
valor da mensalidade do “gran-
de risco” e o percentual de co-
participação pós-aposentadoria 
será alterado (majorado), com o 
custeio integral da participação 
do grande risco (cota da em-
presa e do empregado), tendo a 
empresa invocado a Resolução 
Normativa 279, da ANS como 
fundamento, covalores defini-
dos em tabela (anexo III) da pro-
posta de ACT.

h t t p : / / w w w . a n s . g o v .
br/component/legislacao/?-
v ie w=l egislacao&task=Tex-
t o L e i & f o r m a t = r a w & i d = M -
Tg5OA== (link da ANS para 
acessar o teor da Resolução Nor-
mativa 279).

Quanto ao custeio, o docu-
mento explicita que a atual cor-
relação 70X30 será alterada, 
passando a 65X35, a partir de 
2020, tendo por fundamento a 
Resolução 23 da Comissão In-
terministerial de Governança 
Corporativa

A Petrobrás não é uma em-
presa estatal dependente, nos 
termos da definição legal, na 
medida em que, nos termos da 
legislação acima transcrita, de-
vendo, portanto, ser relativi-
zada a premissa utilizada pela 

Companhia.
Afirma a Companhia que 

o adiantamento do 13º salário 
não irá acabar. E nem poderia, 
porquanto se trata de impera-
tivo legal, conforme disposto 
pelo art. 2º da Lei 4.749/65, que 
estabelece, verbis:

“Art. 2º – Entre os meses de 
fevereiro e novembro de cada 
ano, o empregador pagará, 
como adiantamento da gratifi-
cação referida no artigo prece-
dente, de uma só vez, metade do 
salário recebido pelo respectivo 
empregado no mês anterior”.

Nos termos da lei geral, a 
data do pagamento, dentro do 
período mencionado, é prerro-
gativa do empregador, exceto se 
o empregado solicitar que o seja 
feito juntamente com o paga-
mento das férias anuais, desde 
que expressamente requerido 
pelo empregado até o mês de 
janeiro do respectivo ano, nos 
termos do §2º do mesmo art. 2º 
da Lei 4.749/65, que estabelece, 
verbis:

” § 2º – O adiantamento será 
pago ao ensejo das férias do 
empregado, sempre que este o 
requerer no mês de janeiro do 
correspondente ano.”.

Deve ser atentar, ainda, que, 
nos termos da lei geral, o em-
pregador não está obrigado a 
pagar a todos os empregados o 
referido adiantamento no mes-
mo mês do ano, nos termos do 
§1º do art. 2º da Lei 4.749/65.

Por isso, a importância de 
ser ter o adiantamento regula-
do pela norma coletiva, prática 
que a Companhia quer alterar.

Leia o texto na íntegra em: 
https://sindipetro.org.br/res-
posta-ao-que-foi-publicado-no
-portal-petrobras-sobre-a-nao
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