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Nos dias 18 e 19 de fevereiro, a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) esteve no EDISE, no 
Rio de Janeiro, para discutir com o RH Corporativo da Petrobrás os temas relativos às comissões 
do ACT. Nessas negociações são levantadas pelos sindicatos as demandas sobre segurança, regi-
me de trabalho, terceirização e AMS. Aqui, descrevemos aos companheiros aposentados e pensio-
nistas as principais discussões sobre a AMS.

FNP COBRA DA PETROBRÁS CUMPRIMENTO
DAS CLÁUSULAS DO ACT SOBRE AMS

BENEFÍCIO FARMÁCIA
Uma importante informação so-

bre o Benefício Farmácia: as receitas 
médicas não devem ser mais entre-
gues nos postos da AMS, mas sim 
enviadas por correio ou fax para a 
companhia. Além disso, não será 
mais necessário se deslocar até o 
posto. O beneficiário pode adqui-
rir o medicamento diretamente nas 
farmácias, desde que credenciadas 
junto à AMS. 

Neste caso, basta levar a receita 
na farmácia, com a carteira da AMS 
e documento com foto em mãos. 
Na ocasião, será assinado um do-
cumento e o medicamento será en-
tregue gratuitamente. Ressaltamos 
que quaisquer dúvidas podem ser 
tiradas com o DAP (Departamento 
de Aposentados e Pensionistas do 
Sindipetro-LP), por telefone ou pes-
soalmente. As alterações passaram 
a valer desde 31 de janeiro.

CONVÊNIO PRISMA
A empresa informou que não 

existe nenhuma previsão para o re-

torno do antigo Convênio Prisma. 
Aos assistidos que perderam a AMS 
ao saíram do Convênio para obter 
empréstimo consignável em outras 
instituições financeiras, a companhia 
informou que é possível resgatar a 
assistência (AMS). Para isso, basta 
procurarem a Petros para restabele-
cer o recebimento do benefício INSS 
pelo Convênio Petros/INSS.

As demais intervenções dos di-
rigentes da FNP acerca da AMS re-
visitou uma série de demandas e 
pendências não solucionadas pela 
Petrobrás. Diante disso, alguns 
problemas persistem: atendimento 
precário no call center; debilidades 
constantes nas remoções e serviços 
afins de emergência; procedimentos 
negados sistematicamente; dificul-
dade recorrente nos reembolsos; 
assim como o acréscimo ainda tí-
mido de medicamentos no Benefício 
Farmácia.

Em relação ao PASA, a FNP de-
monstrou preocupação em relação 
aos atrasos já constatados na apli-

cação do programa no Rio de Janei-
ro, São Paulo e Bahia. Os represen-
tantes da companhia, constrangidos 
com tantos atrasos, não quiseram 
fazer “novas previsões”, mesmo 
sendo esta tarefa uma prerrogativa 
do ACT. O prazo estipulado inicial-
mente era 31 de janeiro. A confecção 
de cartilhas atualizadas com a lista 
de médicos e clínicas cadastradas 
foi novamente solicitada pela fede-
ração.

Por fim, a FNP observa com pre-
ocupação a insistência da empresa 
em insinuar que boa parte das re-
clamações colhidas na base não 
serão solucionadas caso não haja 
um movimento dos assistidos no 
sentido de informar, pelos canais de 
comunicação, todos os problemas 
enfrentados.

Sob esta lógica, a empresa se 
isenta do seu papel de fiscalizar e 
acompanhar a qualidade do serviço 
prestado, delegando aos assistidos 
quase que exclusivamente a tarefa 
por apontar em todas as ocorrências 
negativas com a AMS.



Por José Henrique Coelho
Assessor jurídico do Sindipetro-LP

Em 2005, o Sindipetro-NF ingressou com uma ação 
na Justiça informando que a Petrobrás remunerava os 
reflexos das horas extras nos RSR´s de forma errada.

A ação foi vitoriosa e o juiz a recebeu como Ação Civil 
Pública, estendendo seus efeitos para todos os petro-
leiros do Brasil. Com isso, informou que todos os pe-
troleiros (nacionalmente) deveriam executar (cobrar) os 
valores devidos nos seus próprios domicílios. Ou seja, 
quem trabalha na base do Sindipetro-LP, por exemplo, 
deveria promover seus cálculos por aqui.

Os valores são devidos a partir de abril de 2000, pois 
a ação foi proposta em 2005, sendo retroativa aos últi-
mos cinco anos, alcançando também todos os poste-
riores. Outra situação importante é que somente pode 
se beneficiar desta ação de execução a partir de 2000 
aquele que entrar com a ação até abril de 2014.

Esta ação foi encerrada, consolidando este direito 
em nível nacional. Para ser atacada, somente por outra 
ação na Justiça – chamada de Ação Rescisória, ou por 
Mandado de Segurança. A empresa entrou com Ação 
Rescisória em Brasília (TST) pretendendo que a execu-
ção e cálculos fossem efetuados somente em favor dos 
associados no Sindipetro-NF e não em favor de todos 
os petroleiros – como determinou a ação principal. A 
empresa foi derrotada, permanecendo o entendimento 
de que a decisão atinge todos os petroleiros – indepen-
dentemente da região em que trabalham.

Considerando a proximidade do prazo e a necessida-
de de serem efetuados os cálculos, passamos a moni-
torar a Ação Rescisória para verificar se existiria alguma 
alteração no entendimento – o que não tinha ocorrido 
até então. 

No entanto, em 7 de fevereiro fomos surpreendidos 
com uma decisão liminar – em um Mandado de Segu-
rança ajuizado pela Petrobrás – determinando que a 
decisão somente deveria ser executada neste momento 
pelos trabalhadores do Sindipetro Norte Fluminense.

DOS PROBLEMAS NA EXECUÇÃO
O Sindipetro NF, quando fez a ação, indicou jorna-

da errada para os petroleiros do trabalho administrativo 
(5×1) e também para o pessoal de turno (3×1). O corre-
to seria 5×2 e 3×2. Ou seja, em sua ação o Sindipetro-NF 
pediu que os reflexos de horas extras nos RSR´s fosse 
de 20% para o administrativo e de 33% para o turno. 
Porém, o correto seria o dobro; 40% para o administra-
tivo e 66,67% para o turno.

Em audiência realizada no Tribunal Regional do Rio 

de Janeiro, em 16 de dezembro de 2013, os desembar-
gadores Cesar Marques e Glória Regina (na mesma li-
nha da Petrobrás) entenderam que os cálculos devem 
ser efetuados da forma que o Sindipetro NF pediu em 
2005 (ainda que de forma errada). A alegação é de que 
a empresa não pode ser penalizada pelo erro do Sindi-
petro-NF. 

Com a decisão liminar do Mandado de Segurança 
não é possível entrar com as ações de execução; elas 
seriam extintas podendo, inclusive, o Juiz até considerar 
os autores litigantes de má-fé.

DA ATUAÇÃO DO SINDIPETRO-LP
Tão logo o Sindipetro foi surpreendido com a liminar 

no Mandado de Segurança, seu Departamento Jurídico 
ingressou no processo como terceiro interessado, infor-
mando que todos os Sindipetros deveriam ser notifica-
dos para integrarem o processo.

Afinal, o único intimado foi o Sindipetro NF – por 
coincidência justamente o único sindicato que não tem 
interesse no Mandado de Segurança, pois o direito aos 
petroleiros de sua base está garantido. O pedido do 
mandado é para limitar a cobrança do RSR´s em outras 
bases. Ou seja, o Mandado de Segurança não atinge a 
categoria do Norte Fluminense e, por isso, os demais 
sindipetros é que deveriam ser notificados.

O Sindipetro está entrando com ação para interrom-
per o prazo prescricional para a execução do RSR´S. 
Ou seja, caso a decisão final do Mandado de Segurança 
seja favorável aos Sindipetros após o prazo estipulado 
inicialmente (abril de 2014), seria possível não ser pre-
judicado pelo prazo fixado na ação principal, entrando 
com a ação posteriormente.

Considerando que houve indicação errada dos RSR’s 
na ação do Sindipetro-NF, o Sindipetro-LP está ajuizan-
do ação indicando o turno correto de 3×2 para o turno, 
5×2 para o administrativo, e de 14×21 nas plataformas.

Aos petroleiros que já entregaram os documentos 
para execução da ação: continuem aguardando o desfe-
cho do Mandado de Segurança. Caso prefiram, podem 
continuar entrando em contato com o Departamento 
Jurídico do Sindipetro-LP (até mesmo por e-mail) para 
mais informações e, também, para autorizar o Sindica-
to a entrar com ação (grupos de 10) de conhecimento. 
Nesta ação, já serão indicadas as jornadas corretas, pois 
a execução teria de obedecer o julgado que indicou jor-
nada errada. 

Aos petroleiros que não entregaram ainda os docu-
mentos para a ação: podem entrar em contato com o 
Sindicato. Junto a eles, será anexada a ação de conheci-
mento para não prejudicar o andamento do processo.

HISTÓRICO E NOVOS ESCLARECIMENTOS 
SOBRE A AÇÃO DE RSR DO SINDIPETRO-LP


