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Repactuação do Plano Petros 

 

Juiz convoca audiência com a FUP, sindicatos, 

Petrobrás, Petros e Ministério Público  
 
O Juiz da 18ª Vara Civil do Rio de Janeiro - onde tramita a Ação Civil Pública da FUP e 
sindicatos, que é objeto da repactuação do Plano Petros – convocou uma audiência com 
todas as partes envolvidas (FUP, sindicatos, Petrobrás e Petros) e o Ministério Público para 
esclarecer os principais pontos do acordo. A audiência deve ser agendada para a próxima 
semana.  
 
Só após esta audiência, o juiz da 18ª Vara Civil se pronunciará sobre a homologação do 
Termo de Transação Judicial, que garante as conquistas da repactuação do Plano Petros, 
como redução do limite de idade para o grupo 78/79, correção das pensões, custeio paritário 
do plano, participação dos trabalhadores na gestão da Petros, além de aportes de mais de R$ 
6 bilhões, que possibilitarão o equilíbrio atuarial do plano, tornando-o superavitário. Todos 
estes benefícios já poderiam estar sendo implementados, não fossem as ações contrárias dos 
sindicatos divisionistas, que, atrelados às associações (Aepet, Ambep, Astape), têm feito 
mil e uma manobras para atrasar a homologação do acordo, desrespeitando a vontade 
soberana de 73% dos participantes e assistidos do Plano Petros que repactuaram.  
 
Na audiência convocada pela justiça, serão ouvidas todas as entidades sindicais que 
assinaram o Termo de Transação Judicial – a FUP e os sindicatos do Unificado de São 
Paulo, Norte Fluminense, Bahia, Paraná/Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Amazonas, Pernambuco/Paraíba e Rio Grande do Sul - , assim 
como representantes da Petrobrás e da Petros. Também participarão da audiência os dois 
sindicatos que integram a Ação Civil Pública da FUP, mas que se manifestaram contrários 
à repactuação do Plano Petros  (Sindipetro-LP e Sindipetro-Pará), além de representantes 
do Ministério Público. 
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