
"DESREPACTUAÇÃO" DO PLANO PETROS 

 CAMPANHA NACIONAL 

 

 O prazo para impetrar ação judicial encerra em 28/11/2010 

 

A APAPE e as associações filiadas à FENASPE - Federação Nacional das 

Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema 

Petrobrás e Petros, em conjunto com os Sindipetros filiados à Federação 

Nacional dos Petroleiros (FNP), sempre estiveram na linha de frente 

contra o projeto  proposto pela Petrobrás/Petros/FUP chamado de 

“repactuação” pela manutenção do contrato original que os participantes 

têm com o nosso Fundo de Pensão. 

 

 Evidente que tal projeto prejudicava a quem com ele concordasse e isso,  

mais rápido que o esperado acabou se confirmando. Resultado: foi  

constatado pelos "repactuantes" a perda de direitos; que ocorreu 

propaganda  enganosa; que não foram cumpridas as promessas de 

melhorias feitas e que foi concretizada promoção de mudanças no 

Regulamento do Plano BD sem a clara e previa  divulgação. 
  

Aproximando-se a data limite para que o repactuaste possa entrar com o 

seu pedido de anulação da repactuação, a APAPE esclarece a todos os  

participantes que desejam fazer essa anulação os passos que poderão ser 

seguidos: 

 

 a)    Preencher a   "Declaração" anexa (em três vias), onde a 1a via  

deverá ser entregue à Petros, a 2a via,, guardada pelo participante (ativo,  

aposentado ou pensionista), com o protocolo de recebimento da Petros, e 

a  3a via deverá ser encaminhada à APAPE (ou qualquer outra filiada à 

FENASPE OU FNP). 

 b)   Caso não receba resposta da Petros no prazo de uma semana, o  

participante deverá agilizar o início da ação judicial para 

“desrepactuar”,  com a assessoria do seu advogado de confiança, ou dos 

credenciados pelas entidades representativas de participantes, pois o prazo 

para propor ação judicial termina no dia 28/11/10. 

 

  Os interessados em "desrepactuar" deverão providenciar, com urgência, 



a  entrada das citadas ações para não perderem o  prazo acima citado. 

 

  A APAPE e as demais associações e Sindicatos filiados à FENASPE e à 

FNP  estão à disposição para mais informações. 

 

 Diretoria da APAPE 

 

Clique aqui e veja a “Declaração”. 
 

http://www.fenaspe.org.br/Declaracao_Desistencia_Repactuacao.pdf

