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Direção da Fundação quer impor o uso da internet
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Petroleiros aprovam plano de lutas pela manutenção
do ACT e contra privatização do Sistema Petrobrás
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ENTREVISTA
E F E I T O S D A R E F O R M A T R A B A L H I S TA

A assessoria jurídica do Sindipetro
Bahia elaborou um roteiro com as
principais questões sobre a reforma
trabalhista e que interessam aos
trabalhadores, com as alterações
feitas à CLT e que modiﬁcam
profundamente a norma celetista.
Conﬁra:
Petrolino – Quando passa a valer
a reforma trabalhista?
Clériston Bulhões – O Projeto
(PL 6787/16) já foi aprovado no
Congresso, sancionado pelo
presidente Michel Temer e
transformado na Lei Ordinária
13467/2017, mas as novas regras
só entram em vigor em 120 dias a
contar da data da sanção, ou seja,
11 de novembro de 2017.
Petrolino – Qual é a alteração
mais importante da reforma?
Clériston Bulhões – A reforma
trabalhista apresentou mais de
100 alterações à CLT, que mudam
profundamente o espírito da
norma celetista. Todavia, uma das
mais gritantes reside da inversão
de hierarquia das normas.
Isto é, ainda hoje, até entrar em
vigor a nova lei, há o entendimento
de que o acordo individual ou a
norma coletiva não se sobrepõem
à lei, a menos que vise à melhoria
da condição social (art. 7º da
Constituição Federal), na seguinte
hierarquia, primeiro a lei, depois
a norma coletiva e por último o
acordo individual de trabalho.
A reforma traz uma nova
dinâmica, na qual o acordo
individual de trabalho assume uma
maior importância, se sobrepondo
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às normas coletivas que, por
conseguinte, têm prevalência
sobre a lei, ainda que resultem em
retirada de direitos.
Petrolino – Como ﬁca a
gratuidade da justiça?
Clériston Bulhões - A CLT hoje
confere ao julgador a prerrogativa
de deferir o benefício da justiça
gratuita ao reclamante que receber
renda inferior a dois salários
mínimos, ou declarar, sob as penas
da lei, que não tem condições de
pagar as custas do processo, sem
prejuízo do sustento próprio ou
de sua família, o que resultava em
concessão do benefício à ampla
maioria dos trabalhadores.
Com a reforma, o benefício
da justiça gratuita poderá ser
concedido apenas àqueles que
receberem salário igual ou inferior a
40% (quarenta por cento) do limite
máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social, que
atualmente gira em torno de R$
2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Atualmente, o trabalhador
que não comparece à audiência
não é obrigado a arcar com
os custos do processo. Com a
reforma, na hipótese de ausência
do reclamante, este poderá ser
condenado ao pagamento das
custas, ainda que beneﬁciário da
justiça gratuita.
A reforma também estabelece
que a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários
periciais pode recair sobre a
parte beneﬁciária da justiça
gratuita, o que hoje é vedado. E
mais, somente no caso em que o
beneﬁciário da justiça gratuita não

WANDAICK COSTA

Maior diﬁculdade
de acesso à justiça
Com a reforma,
na hipótese de
ausência do
reclamante,
este poderá ser
condenado ao
pagamento das
custas, ainda que
beneﬁciário da
justiça gratuita
tenha obtido em juízo créditos
capazes de suportar a despesa,
ainda que em outro processo, é que
a União responderá pelo encargo,
como ocorre atualmente.
Com a reforma, o trabalhador
poderá pagar até 15% a título de
honorários de sucumbência ao
advogado da empresa, quando
perde a ação, ou mesmo quando
partes dos pedidos são julgados
improcedentes.
Petrolino – Podemos aﬁrmar,
então, que com essa reforma
houve intenção de diﬁcultar o
acesso da população à justiça?
Clériston Bulhões – Sim. É
certo que a contrarreforma do
governo Temer criou previsão
legal para diﬁcultar o acesso à
justiça por parte dos trabalhadores.
Atualmente, o trabalhador pode
postular em Juízo a reparação
de direitos que entende tenham
sido violados pelo empregador,
se valendo dos benefícios da
justiça gratuita, e sem ter que
pagar, à outra parte, honorários

de sucumbência (que são aqueles
que o vencido tem que pagar
ao vencedor), caso um ou mais
pedidos sejam indeferidos.
Com a entrada em vigor da
Lei em 11/11/2017, haverá limites
objetivos e maior rigor para o
deferimento dos benefícios da
justiça gratuita.
Petrolino - É verdade que um
trabalhador, aposentado ou
pensionista, que perder uma ação
na justiça será condenado a pagar
os honorários da outra parte?
Clériston Bulhões - Sim,
com a nova lei, entrará em
vigor a previsão de condenação
do trabalhador, que não seja
beneﬁciário da justiça gratuita,
ao pagamento de honorários de
sucumbência, caso algum de seus
pedidos seja indeferido. Trata-se
de um fator que muitas vezes inibe
o trabalhador do exercício de sua
cidadania, de reivindicar em juízo a
reparação de seus direitos violados,
abrindo-se uma porteira para que
maus empregadores se aproveitem
dessa previsão legal, e passem a
descumprir cada vez mais suas
obrigações trabalhistas.
Petrolino – Diante de tantos
retrocessos e retirada de direitos,
qual a orientação da assessoria
jurídica ?
Clériston Bulhões - É oportuno
que os trabalhadores, aposentados
e pensionistas, tirem suas
dúvidas relativamente a direitos
eventualmente inadimplidos, ou
seja, não reclamados na justiça,
e, se for o caso, ingressem com
a respectiva ação judicial antes
12/11/2017, data da entrada
em vigor da Lei nº 13.467, pois,
segundo entendimentos, a
cobrança de custas e condenação
em honorários de sucumbência
somente seriam aplicados aos
processos ajuizados a partir da
vigência da nova Lei.
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Petros quer impor o uso da
internet para o recadastramento
Aposentados
e pensionistas
têm até o dia
31/08 para se
recadastrar
A direção da Petros tenta impor o uso
da internet para que os assistidos façam
seu recadastramento. A forma como os
atuais dirigentes da nossa Fundação
vêm encaminhando essa questão, sem
levar em conta que muitos assistidos
(aposentados (as) e pensionistas), não
têm acesso, ou não utilizam a internet
como meio de comunicação, é um desrespeito, principalmente com os mais
idosos. O pior é que o recadastramento não está sendo feito nem mesmo
nos postos da Fundação, o que está
diﬁcultando ainda mais a vida desses
assistidos.

Esta imposição vem acontecendo
em diversos momentos, a exemplo das
eleições da Petros, quando muitos assistidos que não têm acesso à internet,
não conseguiram votar por telefone
porque não receberam a sua senha de
votação pelos Correios.
A direção da Petros também prejudica os aposentados e pensionistas,
quando deixa de enviar o contracheque
para as suas residências, obrigando os
assistidos a utilizar a internet, sem
levar em conta que muitos ainda não
têm domínio dessa nova forma de comunicação.
Apesar disso, a direção do Sindipetro Bahia ressalta a importância da
realização do recadastramento, mas
não concorda com a forma como a
direção Petros vem conduzindo essa
questão.
O prazo para que os aposentados e
pensionistas do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP) e Plano Petros-2
(PP-2) façam atualização de seus dados

na Fundação vai até 31 de agosto.
De acordo com a Petros, o recadastramento, que envolve um universo de
mais de 120 mil participantes e assistidos, é fundamental para a sustentabi-

lidade dos planos de benefícios e para
garantir a sua segurança e de seus
dependentes na hora que precisarem
de atendimento ou forem receber um
benefício da Petros.

Conselheiro Paulo César Martin cobra à Petros
a melhoria do atendimento aos assistidos
O Conselheiro Deliberativo eleito, Paulo César Martin, vem cobrando
da Fundação soluções que facilitem o acesso dos aposentados
e pensionistas aos serviços da Petros, tais como: recebimento
de contracheques, participação nas eleições, recadastramento,
atendimento individual, entre outros, principalmente para aqueles que
não utilizam a internet como meio de comunicação.
Neste sentido, o conselheiro cobrou que na próxima reunião do
Conselho Deliberativo, o presidente da Petros esclareça como está
o andamento do processo de recadastramento por plano – PPSP e
PP2, por segmento – participantes e assistidos, e por estado e qual
alternativa será adotada para que os participantes e assistidos, que não
têm acesso à internet, possam fazer o seu recadastramento.

Seminário Nacional da FUP discute déﬁcit do Plano Petros 1
9h às 9h15 – Abertura
José Maria Rangel – Coordenador Geral
da Fup
9h15 às 10h – Painel 1
DIA

15

Conceitos Básicos, Histórico de Déﬁcits
do PP1 e Situação Atual da Petros
Luiz Felippe Fonseca – EST Seguridade e
Paulo Cesar Chamadoiro Martin – FUP
10h às 10h30 – Perguntas/respostas
10h0 às 12h – Painel 2
As Mudanças na Legislação da
Previdência Complementar com Foco
no Equacionamento de Déﬁcits
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Claudia Ricaldoni - Anapar e Marcello
Luiz - Normando Rodrigues Advogados

9h às 11h – Painel único
Propostas e Alternativas para equacionamento
do Déﬁcit do PP1 e Possíveis Ações Judiciais

12h às 12h30 – Perguntas/respostas
12h30 às 14h – Almoço
14h às 16h30 – Painel 3
Equacionamento de Déﬁcits nos
Planos de Benefícios: Experiências
FUNCEF e Postalis e a Proposta da
Petros
Paulo Borges – Fenae, Sérgio Bleasby
– Conselheiro Deliberativo Postalis e Luiz
Felippe Fonseca – EST Seguridade
16h30 às 17h30 – Perguntas/respostas

DIA

16

Danilo – ex-Diretor da Petros, Luiz Felippe
Fonseca – EST Seguridade, Paulo Cesar
Chamadoiro Martin – FUP e Marcello Luiz –
Normando Rodrigues Advogados.
11h às 12h30 – Debates
12h30 às 14h – Almoço
14h às 16h30 – Conclusões e deﬁnições das Ações
a serem implementadas (jurídicas, políticas e
institucionais)
16h30 às 17h – Encerramento
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Categoria aprova plano de lutas
e manutenção do ACT 2015-2017
2017/2020, mantendo na coordenação
José Maria Rangel. Também fazem parte da sua diretoria Executiva, o Conselheiro Deliberativo Paulo César, os
diretores Leonardo Urpia e Rosângela
Maria e na Suplência, o coordenador do
Sindipetro Bahia, Deyvid Bacelar.

NENHUM DIREITO A MENOS
O XVII Confup aprovou que a principal luta dos petroleiros continua
sendo barrar a privatização do Sistema Petrobrás para que a empresa
volte a cumprir o seu papel de indutora do desenvolvimento nacional.
Segundo o Conselheiro Deliberativo
eleito, Paulo César Martin, a pauta de
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(COM INFORMAÇÕES DA FUP)

HORA

CIDADE

LOCAL
Subsede do Sindipetro Bahia

Terça: 22/08

10 horas

Madre de Deus

Quarta: 23/08

10 horas

São F. do Conde Subsede do Sindipetro Bahia

Quinta: 24/08

10 horas

Santo Amaro

Lira Filarmônica – R. Cons. Paranhos, 04, Centro

Sexta: 25/08

10 horas

Salvador

Espaço Show de Bola- R. Natuba, 01, Pernanbués

Sábado: 26/08

10 horas

Serrinha

Subsede do Sindipetro Bahia

Terça: 29/08

10 horas

Pojuca

Subsede do Sindipetro Bahia

Quarta: 30/08

10 horas

Entre Rios

Subsede do Sindipetro Bahia

Quinta: 31/08

10 horas

Mata de S. João

Subsede do Sindipetro Bahia

Sexta: 01/09

10 horas

Salvador

Cerimonial Ramos- Periperi

Sábado: 02/09

10 horas

Lauro de Freitas Mais Hotel - Praia de Buraquinlio

* Assuntos das reuniões: Equacionamento do déﬁcit técnico
do Plano Petros 1, Campanha reivindicatória do Sistema
Petrobrás, ações judiciais (Pl-83, níveis, etc)

E

integral da inflação do período pelo
ICV/Dieese e ganho real.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE AGOSTO 2017

Salvador

Alagoinhas

reivindicações que os trabalhadores
aprovaram no XVII Confup é a manutenção do atual Acordo Coletivo de
Trabalho – com todos os benefícios
sociais dos aposentados e pensionistas - reajuste salarial com reposição

WANDAICK COSTA

O XVII Congresso Nacional da FUP,
que aconteceu em Salvador, no período de 03 a 06 de agosto, aprovou
um vasto plano de lutas para barrar a
privatização do Sistema Petrobrás e a
retirada de direitos. Além disso, os cerca de 400 petroleiros e petroleiras de
vários estados do país, com destaque
para a participação da delegação da
Bahia, reaﬁrmaram que a luta é para
manter os benefícios sociais dos aposentados e pensionistas, a defesa da
Petros, o Benefício Farmácia, a AMS
e a manutenção do ACT 2015-2017,
entre outros direitos da categoria.
Os delegados elegeram também a
nova diretoria da FUP para o triênio

* Nos dias das reuniões, das 9h às 12h e das 13h às 15h30, haverá nas subsedes uma
atendente para que o associado possa realizar a sua solicitação de reembolso do
benefício farmácia - BF. É importante que todos levem seu contracheque.
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