
Conheça o problema dos NR Topados. Talvez vc esteja sendo afetado e não 

saiba. 

 

1. Quem são os NR Topados? 

São participantes da Petros que são uma pequena parte dos que aderiram ao plano antes de 

abril/82 e que não repactuaram.  

Incluem-se aqui também as pessoas nestas condições e que se aposentaram com RG 

(Remuneração Global), que é a remuneração dos empregados com cargo na Petrobras. 

Este grupo é constituído por pessoas de nível superior ou nível médio, cujos salários de 

contribuição para a Petros (se forem da ativa) ou benefícios pagos pela Petros (se forem 

aposentados) estavam limitados pelo Teto 1. 

Dentro de um universo de 214.000 participantes da Petros (ativos, aposentados e pensionistas), 

os NR Topados Pré-82 são apenas 1.800, ou seja, apenas 0,8% dos participantes da Petros. 

2. O que é o Teto 1? 

Teto 1 é o valor máximo para benefício inicial de todos os pré-82 repactuados e não 

repactuados do Plano Petros 1. Este valor é hoje R$ 27.498,14. 

Este Teto corresponde à RG-F, que era um dos níveis da tabela salarial de gerentes. Em 2008, 

a RG-F foi extinta. Desde então, a Petrobras passou a informar para a Petros um valor de 

referência para o TETO 1, que seria a RG-F corrigida pelo mesmo índice que corrige a Tabela 

de Cargos e Salário, acertado no ACT. 

3. Qual é o problema dos NRs Topados hoje? 

Em final de 2018, a Petrobras comunicou à Petros que não mais informaria o valor da RG-F, já 

que este nível tinha sido extinto. A partir deste momento, a Petros se sentiu desobrigada a dar 

reajustes no TETO 1. Ou seja, desde 2019 o Teto 1 está congelado. 

Com isto, todos os aposentados que estavam com seus benefícios iguais ao Teto 1 não tiveram 

reajustes desde então. As perdas no valor dos benefícios já são em torno de 12,9% !!! 

4. Somente os NRs que em 2019 estavam topados são afetados pelo congelamento do Teto 

1? 

Num primeiro momento, pensa-se que o problema afeta apenas aos NR Topados Pré-82. Indo 

um pouquinho mais a fundo na questão, percebe-se que muita gente não sabe que será afetada 

pelo congelamento do Teto 1. Então vamos ver caso a caso: 

a. Não Repactuados PPSP Pré-82 Topados hoje – aqui incluídos os que se aposentaram 

sem cargos ou como gerentes, de nível superior e de nível médio (cerca de 1.800 

pessoas). 

b. Não Repactuados Pré-82 não topados – com o Teto 1 congelado, a cada ano mais NRs 

toparão, já que seus benefícios seguem sendo reajustados todo ano. No limite, TODOS 

os NRs Pré-82 estarão topados. 



c. Repactuados pré-82 da ativa – ao se aposentarem, seu benefício inicial é limitado pelo 

Teto 1. Hoje, talvez, isto não afete a muitos ativos, os que ganham menos que o Teto 1. 

Mas, com o passar dos anos, seus salários da ativa serão reajustados e muito 

provavelmente ficarão maiores que o Teto 1. Ou seja, se aposentarão com benefícios 

menores do que seus salários da ativa. 

d. PPSP NR Pré-70 - a regra de reajuste e de limitação de benefícios é igual à dos PPSP 

NR Pré-82. Ou seja, que não é topado hoje, acabará topado. No limite, TODOS os NRs 

Pré-70 estarão topados. 

e. Gerentes Repactuados Pós-82 Aposentados – os benefícios deste grupo estão 

limitados não pelo Teto 1, mas pelo Teto 2, que é o valor de 3 tetos do INSS. Porém os 

gerentes aposentados são reajustados pelo mesmo reajuste dado aos gerentes da ativa, 

que para a Petros se traduz na RG-F. Ou seja, também estão com seus benefícios 

congelados. 

5. Qual a solução que a Petros está propondo para resolver a questão? 

Em 2021, a Petros reconheceu que o problema exige uma solução. Propôs então dar ao Teto 1 

reajustes correspondentes aos reajustes da Tabela de Cargos e Salários da Petrobras, que 

seria 2,3% em 2019, 0% em 2020 e 10,92% em 2021. Também se comprometeria também a 

pagar os retroativos correspondentes corrigidos pelo IPCA. 

Porém, para isto, exigiu que as Entidades que representam os empregados e aposentados 

assinassem um Termo de Compromisso de Não Judicialização. 

6. Como as Entidades se posicionaram em relação ao Termo de Compromisso de Não 

Judicialização? 

No segundo semestre de 2021, o Termo foi amplamente discutido, analisado e alterado pelas 

Entidades (FUP, FNP, FENASPE, AMBEP...) e chegaram a um consenso sobre uma redação que 

não comprometesse direitos adquiridos dos trabalhadores da ativa e dos aposentados. 

a. FNP – aprovou de forma quase unânime em assembleias de seus sindicatos a assinatura 

do Termo, já tendo comunicado isto à Petros. 

b.  FUP – após reunião de seu CD realizada em 10/03/22, decidiu levar a aprovação da 

assinatura do Termo a Assembléias, porém existindo alguns sindicatos ainda contrários 

à assinatura. 

c. Associações (FENASPE, AMBEP...) - apesar de concordarem com o conteúdo do 

Termo, já se manifestaram dizendo que não o assinarão, por esta assinatura ir contra 

seus estatutos ou contra a sua obrigação de defesa de seus associados. 

7. A assinatura do Termo de Compromisso regularizará a situação dos reajustes de todos os 

afetados pelo congelamento do Teto 1 (vide pergunta 4)? 

Sim! Tanto os aposentados como os trabalhadores da ativa que hoje são de alguma forma 

afetados pelo congelamento do Teto 1 e pela RG- F (os casos relacionados na Pergunta 4) terão 

suas situações regularizadas. 

8. A concessão dos reajustes e o pagamento das parcelas retroativas acarretarão novos 

déficits para os PPSPs? 



Não! A situação de equilíbrio do plano PPSP NR voltará a ser a do início de 2019. Simplesmente 

os desembolsos que deveriam ter acontecido mês a mês nos anos de 2019, 2020 e 2021 

acontecerão no momento em que a situação for regularizada. 

9. A assinatura do Termo de Compromisso por Sindicatos e Associações poderá trazer 

alguma perda de direitos para participantes e assistidos da Petros? 

Não! Este termo foi amplamente avaliado pelos órgãos jurídicos da FUP e da FNP. Foi também 

discutido em detalhes no Fórum que congrega Associações e Sindicatos. O Termo que hoje é 

colocado para ser assinado não traz nenhuma perda ou redução de direitos de qualquer 

assistido ou ativo. 

Nele é tratada apenas a solução de um problema passado, dirigido a um público bem específico. 

10. O que os NR PPSP Pré-82 Topados esperam dos colegas petroleiros? 

Precisamos da solidariedade dos colegas, lembrando que a regra do plano Petros é o 

mutualismo. A falta de reajuste dos NR PPSP Topados afeta de forma muito ruim a pessoas que 

um dia trabalharam lado a lado. As perdas hoje já se acumulam em 12,9%, fora o que deixou de 

ser pago. E sem a solução deste problema, seus benefícios ficarão congelados para sempre.  

Hoje são os PPSP Topados que precisam da ajudados colegas, amanhã poderá ser um outro plano 

o prejudicado. Precisamos nos manter unidos e solidários. 

PARTICIPE DAS ASSEMBLÉIAS DA FUP, VOTANDO A FAVOR DA ASSINATURA DO 

TERMO DE COMPROMISSO. 

 


