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Ação administrativa

1) Petros pós 82 para os que fo-

ram admitidos após 14/04/1982

Há participantes do fundo

de previdência privada da catego-

ria que têm suas contribuições re-

colhidas à Petros calculadas em

desacordo com o que é prescrito

na legislação e no Regulamento do

Plano. Esse procedimento adota-

do leva em conta a redução do

salário de participação desses par-

ticipantes que não encontra mais

previsão legal e nem amparo re-

gulamentar.

Tal procedimento foi intro-

duzido em 1986 em razão da edi-

ção de um decreto legal que alte-

rou outro decreto publicado em

1982. Esses atos normativos fo-

ram abolidos posteriormente.

Não há amparo legal para

se manter um critério inadequado

e que confere tratamento

discriminatório a um grupo de par-

ticipantes que têm seus salários de

participação diminuídos e, por

consequência, irá receber benefí-

cios em função de um critério

operacional que não se mostra

compatível com a legislação e com

o regulamento da própria Petros.

Para o grupo de participan-

tes cujos salários de contribuição

nunca sofreram influência dessa li-

mitação porque seus salários nun-

ca atingiram o limite dos três tetos

de benefícios do INSS, estimado

em 17 mil empregados, não de-

verá haver qualquer influência

atuarial a eliminação da orienta-

ção passada em 1986 às patroci-

nadoras para efetuarem contribui-

ções limitadas para os ingressados

na Petros após 1982.

No entanto, para aqueles

que recebem suas remunerações

em valores superiores aos “três

tetos” da Previdência Social, há

um passivo a ser pago a título

de “serviço passado”, tal qual

previsto na Lei Complementar nº

109, de 21 de maio de 2001.

O único motivo de adoção

do mencionado teto foi a existên-

cia do referido decreto presiden-

cial. Não mais existindo o decre-

to, tem-se a necessária revogação

da decisão da Diretoria da Petros

que, em 1986, orientou as patro-

cinadoras a descontar dos seus

empregados, participantes da

Petros, contribuições calculadas

com base no limite dos três tetos

do benefício da Previdência Soci-

al. Não há mais amparo legal ou

regulamentar para que se mante-

nha a limitação.

O subgrupo de participan-

tes cujos salários superaram o li-

mite equivalente aos três tetos do

salário de benefício pago pela Pre-

vidência Social é estimado em cer-

ca de 10 mil empregados. Para

este caso, será necessário apurar

o passivo correspondente a

cada um desses participantes e

a todo grupo, tratando essa ques-

tão como “serviço passado” de

forma similar ao precedente ado-

tado para o caso do grupo deno-

minado de “retardatários”.

Para requerer administrati-

vamente seu direito, envie as in-

formações abaixo para o e-mail

secretaria.sindipetrosjc@uol.com.br

que nós repassaremos os dados ao

Conselheiro da Petros, Silvio

Sinedino:

• Matrícula Petrobrás;

• Matrícula Petros;

• Tempo de serviço na

Petrobrás (aí, entendido o tem-

po de contribuição à Petros);

• Idade em anos;

• Salário (com todas as

vantagens) na Petrobrás;

• Idade do beneficiário

(cônjuge/companheiro) em

anos.

Estimamos que 10 mil beneficiários

que tem salários superiores ao atu-

al limite poderão ter que pagar

“jóias”. Estimamos também que 17

mil beneficiários não superaram o

limite e não têm nada a pagar. As-

sim, estarão livres do limite imedi-

atamente. A ação é para ativa,

aposentados e pensionistas.

2) Suplementação de aposenta-

doria para os admitidos na

Petrobrás antes de abril de

1985

Paga 100% e recebe 90%.

Essa informacão é para todos os

trabalhadores que foram admitidos

na Petrobrás antes de abril de

1985, quer você seja aposenta-

do, pensionista ou da ativa

quando vier a aposentar.

A Petros ao elaborar o cál-
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culo de seu benefício suplementar

considera a média dos últimos 12

ou 60 meses anteriores a data de

início de seu benefício. Ocorre que,

ela ao invés de pagar 100% desse

valor, aplica um redutor de 10%,

reduzindo para 90% o seu benefí-

cio Petros.

Por isso, você pode buscar

na justiça o direito de que seu be-

nefício lhe seja pago no valor de

100%, sem o redutor de 10%. Já

houve sentença definitiva sobre

essa questão e a Petros já está im-

plantando em folha de pagamento

para o reclamante. Referente à

aposentados e pensionistas.

3) Desrepactuação administra-

tiva via Petros luta por recon-

quista de direitos!

A repactuação empurrada

goela abaixo da categoria pode ser

revista na justiça. Esta é mais uma

prova de que as críticas que fazía-

mos estavam certas.

Todos nós nos lembramos

muito bem da pressão que a em-

presa fez nas assembleias setoriais

e no assédio moral que ocorreu

solto para todos os trabalhadores,

incluindo supervisores e chefes,

que nunca participaram de nenhu-

ma mobilização da categoria, para

os companheiros aprovarem essa

retirada de direitos nas assembleias

dos Sindicatos dos petroleiros de

todo o país.

Hoje, cabe ação administra-

tiva de desrepactuação junto à

Petros e há ação civil de

desrepactuação elaborada pelo

Dr. Castagna Maia. Já existe ga-

nho em Fortaleza (CE). A ação en-

globa aposentados e trabalhado-

res da ativa que repactuaram.

A ação de desrepactuação

deve ser protocolada o mais rápi-

do possível. O prazo é até 26/11/

2010. A discussão jurídica tem

que ser avaliada por cada traba-

lhador. Nós pedimos que os com-

panheiros entreguem a carta de

desrepactuação em anexo no Sin-

dicato até 10/11/2010.

O Sindipetro/SJC vai envi-

ar um modelo de carta que deve-

rá ser preenchida e nos enviada

de volta por e-mail. Envolve ati-

va, aposentados e pensionistas.

3ª) Desrepactuação judicial –

em estudo para ajuizamento indi-

vidual após parecer da ação ad-

ministrativa.

4) DVD - Ação para os não

repactuados buscarem os R$

15.000,00 ou três salários (o que

for maior). O prazo também é 10/

11/2010. Também já há ação ga-

nha quanto a esta reivindicação.

A ação é para ativa, aposentados

e pensionistas.

5 - Níveis salariais – Diferença

a ser pagar aos aposentados so-

bre os ACTs de 2004/05, 2005/

06 e 2006/07. Ação já em curso

e inclui aposentados e pensio-

nistas.

6) VPDL-71/PL-DL – Requer o

pagamento da suplementação so-

bre a vantagem/participação in-

corporada ao salário. Ação em

curso e impetrada por ativa, apo-

sentados e pensionistas.

7) PCAC (1) - Correção da ta-

bela salarial dos aposentados de

acordo com o Plano de Cargos e

Salários aprovado em 2007. Ação

já em curso para aposentados e

pensionistas.

8) RMNR – Corrigir as

distorções causadas sobre o paga-

mento da periculosidade para apo-

sentados, pensionistas e ativa,

contratados após 2000, principal-

mente, com relação aos aumen-

tos de 2007/2008/2009.

9 - Redução das Contribuições

dos aposentados para a Petros

de 14,9% para 11% - a corre-

ção do prejuízo que a contribuição

causa aos aposentados, pensionis-

tas e a ativa. Ação em curso e já

há sentença.

OBS: Só para quem contri-

bui para Petros com 14,9%. Envi-

ar dados: nome, matrícula

Petrobrás, matrícula Petros.

10) Revisão aposentadorias

contra INSS de julho de 1988 a

dezembro de 2003 para os que

contribuíram acima do teto do

INSS na época. Só aposentados

via INSS.

11) PCAC (2) – diferença das ta-

belas velha e antiga (agrupamento

de tabelas). Processo para ativos

e aposentados.

12) Aumento por mérito – em

curso Atenção: os associa-

dos que ainda não trouxeram do-

cumentos consultar o escritório do

Dr. Cremasco para verificar se ain-

da não há processo. Isso para evi-

tar duplicidade de ações.


