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Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2021  
FNP nº 006/2021 

 
À 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS 
Att. Sr. Roberto Castello Branco 
Presidente 
 
Sr. Cláudio da Costa 
Gerente Executivo de Gestão de Pessoas 
 
C/C: Fabrício Pereira Gomes  
Gerente de Relação com Sistema, Governo e Entidades Externas 
 
C/C: Celine Gomes de Lima Blotta  
Coordenadora de Relações Sindicais 
 
C/C: Marta Regina Dal Cere Garcia 
Gerente de Relações Sindicais 
 
Assunto: Pagamento Horas Extras Banco de Horas – Janeiro 2021 

 
Prezados(as) senhores(as), 
 
A Federação Nacional dos Petroleiros - FNP, e os sindicatos que a compõem, SINDIPETRO RJ, 
SINDIPETRO SJC, SINDIPETRO PA/AM/MA/AP, SINDIPETRO LP e SINDIPETRO AL/SE, nas atribuições 
que lhe concerne, vêm, respeitosamente, requerer informações acerca do pagamento das horas 
extras decorrente do banco de horas, efetuado em janeiro do corrente ano. 
 
As horas positivas foram pagas como horas extras em janeiro, contudo, pelo noticiado pela 
categoria, sem os devidos reflexos e recolhimentos, na medida em que não foram refletidas sobre o 
repouso semanal remunerado, nem teriam sofrido a incidência de recolhimentos para o FGTS, INSS 
e para a Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS.  
 
Caso sejam confirmadas as informações que chegaram aos sindicatos, os mesmos entendem que a 
mesma se afigura ilegal, nos termos da legislação trabalhista, do acordo coletivos de trabalho e das 
normas internas da Companhia, quais sejam, o padrão de compensação de empregados e padrão 
de pagamento de empregados. 
 
Assim, acreditando na via negocial e invocando o princípio da boa-fé, se requer da Companhia que 
confirme se, de fato, não houve a incidência de reflexos e recolhimentos sobre as parcelas pagas, a 
título de horas extras decorrentes do banco de horas e, caso se confirme o noticiado, que proceda 
à retificação, com o pagamento dos reflexos e recolhimentos decorrentes das horas extras do 
banco de horas.  
 
Atenciosamente,  
  

Adaedson Bezerra Costa/Eduardo Henrique Soares da Costa 
Secretaria Geral– Federação Nacional dos Petroleiros 


