
foi pensando em você que a dire-
ção do Sindipetro Caxias resolveu  
criar esta nova forma de comunica-
ção. Um boletim direcionado aos as-
suntos de interesse de quem já con-
tribuiu muito com a maior empresa 
de energia do Brasil e agora preci-
sa ter seus direitos como aposenta-
do(a) ou pensionista assegurados. 
 

O Sindipetro Caxias vê o aumento 
dessa parcela da categoria como uma 
oportunidade de unir e organizar me-
lhor os(as) associados(as), entregando 
um boletim diferenciado para os petro-

O Sindipetro Caxias relembra aos traba-
lhadores e trabalhadoras associados que, 
após se desligarem da Petrobrás/Transpe-
tro é necessário realizar uma NOVA FILIA-
ÇÃO ao sindicato, pois a continuidade não é 
automática.

Garanta o seu atendimento jurídico gra-
tuito e seja contemplado nas diversas 
ações jurídicas coletivas que tramitam na 
justiça. Para realizar a nova filiação, basta 
acessar o link:

http://sindipetrocaxias.org.br/
aposentadoria-e-filiacao/

Após isso, baixe, preencha o documento 
e envie-o para a secretaria de aposentados 
através do telefone (21) 98318-1809.

leiros e petroleiras aposentados(as) e 
pensionistas no conforto de suas casas.  
Nessa edição, vamos apresentar o an-
damento das negocia-
ções sobre o desconto 
abusivo do Benefício 
Farmácia, além das co-
branças indevidas da 
AMS enviadas 
via boletos 
para a casa 
dos parti-
c i p a n t e s .  
Boa leitura! 

Em caso de dúvidas com relação a 
processos que tramitam na justiça ou 
para marcar horário de atendimen-
to com nossas advogadas, use o nú-
mero do jurídico: (21) 99439-2680 
 
Adicione os números a seguir na sua lis-
ta de contatos e mande uma mensa-
gem com seu nome completo + a palavra 
“aposentado(a)” ou “pensionista” para: 
- receber informes da secretaria de apo-
sentados do sindicato, incluindo o link das 
nossas reuniões mensais: (21) 98318-1809 
- receber informes gerais do sindicato so-
bre a categoria petroleira: (21) 99439-9198

Para demais telefones acesse 
www.sindipetrocaxias.org.br

Olá petroleiro(a) aposentado(a) e pensionista,

Aposentadoria e filiação Telefones úteis
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Sindipetro Caxias conquista na justiça o retorno do 

desconto da AMS no contracheque

Em outubro de 2020, a assessoria 
jurídica do Sindipetro Caxias ganhou 
mais uma ação judicial movida em face 
da Petrobrás contra a emissão de bo-
leto bancário para aposentados e pen-
sionistas quanto ao pagamento do Pla-
no de Saúde.

Muitos petroleiros foram surpreen-
didos com esta ação da Petrobrás que 
acabou levando diversos petroleiros 
aposentados e pensionistas a ficarem 
com débito e consequentemente com 
o cancelamento do Plano de Saúde. 

Como foi o caso de um recém apo-
sentado que tinha mais de 60 anos de 
dedicação a empresa e 82 anos de ida-
de, que teve que sair do hospital em 
que estava internado devido sua ex-
pulsão do plano por suposta falta de 
pagamento. O Sindicato agiu e o plano 
foi reestabelecido, uma vez que a em-
presa não descontava no contracheque 
tampouco não disponibilizava o boleto. 

Este processo foi julgado proceden-
te em primeira instância e a empre-
sa está recorrendo. Em sentença, a 
liminar deferida aos trabalhadores 
foi mantida e o desconto da AMS de-
verá ser feito no contracheque sob 
pena de multa. Eis o teor da decisão: 

 
Dessarte, JULGO PROCEDENTE o pe-
dido formulado na inicial, a fim de 
que, declarada nula a alteração con-
tratual havida, e ampliando os efei-
tos da decisão liminar, seja mantida 
a forma de pagamento da copar-
ticipação no custeio da Assistência 
Multidisciplinar de Saúde – AMS, 
nos moldes praticados até março 
de 2020, para todos os aposenta-
dos da ré que no período de ativida-
de prestaram serviço em Duque de 
Caxias e aos pensionistas daqueles 
trabalhadores que laboraram nes-
ta municipalidade (sem a limitação 
territorial determinada na decisão li-
minar, sendo irrelevante o endereço 
dos beneficiários e/ou dos institui-
dores da pensão, até mesmo porque 
não há exceção prevista nas cláu-
sulas normativa e regulamentar). 
Concedo a tutela provisória, justifi-
cada pela necessidade da eficácia 
imediata deste provimento final, 
para que a ré inclua o desconto da 
AMS na folha de pagamento já a 
partir do mês de outubro de 2020 
relativamente aos aludidos benefi-
ciários, independentemente do trân-
sito em julgado desta decisão, da in-
terposição de recurso ou de embar-
gos de declaração.
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Em reunião com o RH da Petrobrás 
na manhã desta segunda-feira, 08, 
para buscar uma solução para os des-
contos abusivos da AMS que vêm sen-
do efetuados nos contracheques dos 
trabalhadores da ativa, aposentados e 
pensionistas, a FUP teve a garantia da 
empresa de suspensão desses descon-
tos até março e da devolução integral 
dos valores descontados a título de sal-
do devedor do Benefício Farmácia. Ou 
seja, o RH atendeu à reivindicação da 
FUP de depositar na conta dos aposen-
tados e pensionistas 100% do que foi 
descontado e não apenas 60%, como 
havia informado antes.

A FUP também voltou a exigir trans-
parência da empresa, cobrando que só 
efetue novos descontos referentes ao 
saldo devedor dos beneficiários após 
enviar o extrato completo com todos 
os valores para que possa haver a devi-
da conferência por parte dos trabalha-
dores. A Petrobrás reafirmou que não 
realizará novos descontos até março.

Outra questão que a FUP destacou 
com veemência na reunião é que os 
valores da tabela da AMS que foram 
reajustados em janeiro, para atender 
a nova relação de custeio 60 x 40, não 
podem ser cobrados junto com outros 
descontos do grande risco.

“Os valores da nova tabela do Gran-
de Risco não podem ser somados e 
descontados junto com os valores atra-

sados do Grande Risco, principalmen-
te, porque os valores anteriores não 
foram descontados devido a erros da 
gestão da empresa”, explica o diretor 
da FUP, Paulo César Martin.

“Em plena pandemia, a prioridade da 
AMS tem que ser a cobertura do plano, 
mesmo que haja problemas referente 
ao seu custeio normal e ao pagamen-
to de valores acumulados. Os ajustes 
necessários no custeio da AMS não 
podem inviabilizar a saúde e a sobre-
vivência dos usuários, principalmente 
os que têm menor remuneração, nem 
tampouco colocar em risco a capaci-
dade financeira dos beneficiários de se 
manterem no plano de saúde”, ressal-
ta.

As direções sindicais também apre-
sentaram à Petrobrás uma proposta de 
parcelamento do saldo devedor que 
será analisada pela empresa e respon-
dida na próxima reunião.

Nesta terça, 09/02, a FUP também 
terá uma reunião com o presidente da 
Petros, Bruno Dias, para buscar mais 
alternativas que minimizem o impacto 
dos descontos da AMS nos benefícios 
dos aposentados e pensionistas.

Principais reivindicações apresenta-
das pela FUP na reunião desta segun-
da com a Petrobrás:

> Os valores do saldo devedor do 
Benefício Farmácia têm de ser devida-

Petrobrás suspende cobrança dos descontos abusivos até março

e devolverá 100% do que foi descontado do Benefício Farmácia



que e no extrato, identificando os va-
lores referentes aos descontos normais 
e os valores que estão sendo pagos do 
saldo devedor;

> Que, independentemente do total 
de descontos que o beneficiário tenha, 
esse valor, em hipótese alguma, seja 
superior ao limite legal de 40% da sua 
renda líquida, incluindo cobranças e 
pagamentos feitos através de boletos, 
como empréstimos pessoais e AMS;

[Da imprensa da FUP]

mente comprovados através de extra-
tos analíticos transparentes para os be-
neficiários;

> Apurado corretamente o saldo de-
vedor, o valor a ser cobrado deverá ser 
parcelado;

> Que haja garantia de revisão indivi-
dual do pagamento e do parcelamento, 
caso o beneficiário constate cobranças 
indevidas;

> Que a Petrobras registre as devidas 
rubricas dos descontos no contrache-
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Primeira reunião de aposentados e pensionistas de 2021

No dia 02, aconteceu a primeira re-
união de aposentados e pensionis-
tas deste ano. Mais de 55 companhei-
ros(as) puderam participar de suas ca-
sas, em segurança, de forma virtual.  

A reunião contou com a participação do 
petroleiro Rafael Crespo, diretor da FUP e 
Sindipetro NF que vem acompanhando as 
reuniões da comissão de AMS na Petrobrás. 
Ele ressaltou a importância dos petrolei-
ros aposentados e pensionistas que tive-
ram os descontos do Beneficio Farmácia, 
realizados no contracheque de janeiro, em 
comunicar ao seu sindicato para que seja 
feito um levantamento sobre o assunto.  

De acordo com ele, a Petrobrás se com-
prometeu em fazer o estorno de 60% no 
contracheque do dia 10 de fevereiro. A 
FUP exigiu que fosse devolvido 100%, ten-
do em vista que os trabalhadores não 
foram sequer comunicados com ante-
cedência e que o debito foi indevido.  

Para o diretor aposentado, Simão Za-
nardi, o que a Petrobrás fez com estes tra-
balhadores é um crime. Pois muitos têm 
contas a pagar, além de dívidas, e que 
não podem ser pegos de surpresa com 

um desconto alto destes sem nem avi-
so prévio para que o petroleiro possa se 
programar com suas despesas mensais. 
A reunião de aposentados e pensionistas é 
mensal, ocorre toda primeira terça-feira útil 
do mês. 

Devido a pandemia do CO-
VID-19, a direção do Sindi-
cato tem optado pelo en-
contro virtual, preser-
vando assim a saúde 
de todos. Para partici-
par basta estar cadas-
trado na secretaria de 
aposentados e pensio-
nistas. Você receberá o 
link para ingresso no 
dia da reunião.


