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PETR LE  OO O R
especial                                APOSENTADOS E PENSIONISTAS

GRUPO DE OPOSIÇÃO INCENTIVA 
PERDÃO DE DÍVIDA DA ABCP

No dia 24 de junho, foi realizada na sede do 
Sindipetro-LP, em Santos, e na sub-sede, em 
São Sebastião (por videoconferência), assem-
bleia da ABCP (Associação Beneficente e Cultu-
ral dos Petroleiros) para tratar de um tema es-
pecífico muito importante: a definição sobre o 
pagamento (ou não) da dívida de Eduardo Jen-
ner Ozório, petroleiro da ativa, com o Fundo de 
Greve da categoria.

Para nossa surpresa, mesmo contrário ao 
Estatuto e com todas as evidências e arquivos 
documentais que atestam o débito desse petro-
leiro com a categoria (incluindo aí decisão judi-
cial), os associados presentes, sob a liderança 
do aposentado Rivaldo Ramos que compôs a 
mesa, decidiram pelo perdão do débito, leia-se 
calote, do associado em questão. Ou seja, o di-
nheiro devido foi esquecido, perdoado.

Queremos, nesse texto, discutir com a cate-
goria o significado da decisão que veio de encon-
tro ao estatuto da ABCP e interesse a categoria, 
uma vez que o Fundo de Greve é um instrumen-
to da categoria forjado na luta e construído com 
a contribuição financeira de cada associado e 
associada.

Em primeiro lugar, é importante destacar que 

durante a assembleia Jenner (até então consi-
derado devedor) mentiu em sua defesa, com a 
conivência de seus pares. Fez acusações falsas, 
como a de que não foi notificado para se defen-
der sobre o débito; que outros devedores não 
estão sendo cobrados pela mesma dívida; que o 
crédito recebido não corresponde à indenização 
de 20% não pago pela anistia.

Sobre a primeira acusação, é importante sa-
lientar que o Eduardo compareceu ao sindicato 
para se defender, antes de darmos entrada na 
ação, como foi documentado em ata em mais 
de uma ocasião.

Numa delas, aliás, em 3 de maio de 2010 
(conforme comprova ata assinada por diversos 
diretores daquela gestão), ele esteve presente e 
ficou sabendo da decisão da diretoria de acioná-
lo juridicamente, uma vez que ele insistia em 
negar a dívida. Nesta reunião, aliás, ele afirmou 
(conforme consta na ata) que “não se vê como 
devedor desse processo e qualquer ação particu-
lar que colocar contra empresa, a não ser que a 
empresa diga que seja por conta da anistia, nesse 
caso embora o sindicato nunca o tenha defendi-
do, por obrigação moral vem ao sindicato devol-
ver o dinheiro (grifo em negrito nosso)”.
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Sobre a segunda acusação, informamos a cate-
goria (inclusive por meio de nosso jornal impres-
so) a lista completa de devedores (16, no total) 
com seus respectivos números de processos. A 
lista está disponível no Sindicato para consulta 
de qualquer associado, inclusive de Jenner, que 
alega não ter outros petroleiros acionados judi-
cialmente. Além da lista, a existência de ações 
judiciais pode ser confirmadas por meio de uma 
simples consulta no site dos tribunais. Em rela-
ção à terceira acusação, ela é refutada não ape-
nas por nós, mas pela própria Justiça.

Na sentença sobre o caso, consta que “ante a 
superveniência de indenização trabalhista com-
plementar, no ano de 2014, também decorrente 
do movimento paredista que resultou na demis-
são do réu, faz jus a autora à restituição do saldo 
remanescente…(grifos nossos em negrito). Ou 
seja, a própria justiça reconhece que a quantia 
destinada pelo Fundo de Greve é sim relaciona-
da à greve e, por consequência, à anistia.

Em nossa opinião, o afastamento da categoria 
em relação ao sindicato e todas as suas atividades, 
até mesmo as mais importantes (como assem-
bleias e congressos), facilita a tomada de decisões 
por uma minoria dos associados – neste caso es-
pecífico, o grupo de aposentados que formou a 
oposição na última eleição do Sindipetro.

Com isso, a própria legitimidade da assem-
bleia passa a ser uma legitimidade aparente, e 
não real, pois as discussões passaram muito 
longe do aspecto fundamental, indo de encon-
tro ao próprio estatuto, se convertendo em uma 
decisão política. O que deveria ser a expressão 
máxima da vontade da maioria dos associados, 
expressou na verdade o desejo de uma parcela 
muito pequena dos associados que possui inte-
resse em apoiar o “até então devedor” a candi-
datar-se para representação da categoria como 
diretor sindical.

A posição de Rivaldo Ramos, por exemplo, 

muito nos surpreendeu por sua incoerência e 
contradição. Se hoje diz que não deve ser cobra-
do, defendendo Jenner do pagamento integral 
da dívida, não custa nada lembrar a categoria e 
ele mesmo que em outros tempos não disse a 
mesma. Na assembleia de 24 de julho de 2003, 
conforme consta em ata, Rivaldo afirmou que 
“o correto é devolver o valor que tomou em-
prestado, corrigido aos níveis salariais atuais 
como é feito pela Petrobrás (…)”. Nos também 
opinamos dessa forma. Infelizmente, ele mudou 
de ideia.

Por essas razões, em nossa avaliação, o re-
sultado da assembleia abre um perigoso prece-
dente para que outros devedores da categoria, 
que não pagaram corretamente a sua dívida 
com o Fundo de Greve, aproveitem essa brecha 
para contestar o pagamento integral do dinheiro 
recebido durante o período em que estavam de-
mitidos após a greve de 1995.

Para nós, a assembleia é um dos instrumen-
tos mais democráticos da categoria. Mas que-
remos ampliar esse espaço. E isso se faz com 
a participação dos trabalhadores, com o prota-
gonismo daqueles que construíram essa casa e 
um importante instrumento de defesa da cate-
goria: o Fundo de Greve.

Aliás, lamentamos que a discussão não te-
nha chegado nem mesmo em uma pergunta, 
em uma reflexão que é para nós fundamental: 
é justo, é moral não devolver 100% do dinheiro 
recebido pelo esforço coletivo da categoria?

Neste sentido, o Sindipetro-LP deve realizar 
daqui 40 dias (data e horário ainda a confirmar) 
uma assembleia para debater a decisão tomada, 
durante assembleia da ABCP. Queremos que os 
trabalhadores tenham a oportunidade de debater, 
numa instância do Sindicato, os rumos e destinos 
do seu dinheiro. É preciso aprofundar o debate e 
envolver o maior número possível de trabalhado-
res para que a decisão seja, de fato, coletiva.

“A FNP critica a decisão de pagamento de duplicidade do INSS com a empresa e 
pressiona o RH para chamar reunião do Grupo de Trabalho (GT), criado pela presidente 

Graça Foster, para continuar a discussão dos níveis de quem não entrou com a ação  
e de quem ainda está com o processo tramitando na justiça”.


