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S
etembro chega junto com o prazo final 
de adesão ao PCR, dia 14, imposto pela 
direção da Petrobrás. Até o presente 
momento esse processo de migração 

para o novo plano de carreira da Petrobrás já tem 
revelado o que a categoria pode ser submetida 
após aderir à imposição da companhia. 

E QUEM VAI PAGAR ESSE PREÇO? 
É CLARO, O EMPREGADO QUE TANTO 
SE DEDICA À PETROBRÁS

Na verdade, o PCR viabiliza o assédio de ge-
rentes contra empregados, o que pode acarretar 
em transferências forçadas; criação de cargos 
genéricos, legalização do desvio de função; não 
reconhecimento da qualificação profissional, 
estagnação de carreira; divisão da categoria por 
conta de enquadramentos – PCAC e PCR - dife-
rentes no mesmo exercício de função. A empresa 
oferece um abono oportunista que literalmente 
tenta comprar a força de trabalho.  

O SINDICATO ATUA JURIDICAMENTE
Diante do quadro, o Sindipetro-RJ usa de sua 

representatividade junto à categoria para fazer o 
possível, por via jurídica, para impedir a implan-
tação deste nefasto PCR. Na base de atuação do 
Sindicato, já são uma interpelação judicial e duas 
ações civis públicas na Justiça do Trabalho que 
pedem, respectivamente respostas às perguntas, 
suspensão do plano e contingenciamento dos 
recursos do abono para pagamento a toda força 
de trabalho da empresa, incluindo quem conti-
nuar no PCAC e uso do crachá único. Tudo isso 
baseado no princípio da isonomia e investidura 
em concurso público.

PLAFORT: CADÊ A TRANSPARÊNCIA?
Além disso, o Sindipetro-RJ cobra a Petrobrás, 

através de ofício, informações mais precisas sobre 
o Planejamento da Força de Trabalho (Plafort) e 
sua relação com a implantação do PCR e a forma 
com vai tratar quem continua no PCAC. Se de fato, 
o Plafort estabeleceu menos postos de trabalho de 
algumas profissões ou cargos na nomenclatura do 
PCAC ou de alguma ênfase na nomenclatura do 
PCR? Se sim, quais e quantos postos de trabalho de 
cada uma delas, e como chegou a essa definição? 

VAMOS LUTAR ATÉ VENCER! JORNADA DE LUTA CONTRA O PCR
Por um outro plano de carreira que valorize 

a democracia e o profissional.
Compareça aos atos e chame seus colegas, tendo ou não migrado!

DIA HORA BASE
TERÇA - 04/09 06H30 TABG
TERÇA - 04/09 12H EDISEN

QUARTA - 05/09 12H EDISE
QUINTA - 06/09 06H30 AEROPORTO
QUINTA - 06/09 VENTURA

SEXTA - 07/09 09H
GRITO DOS EXCLUÍDOS 

Contra a privatização e o 
desmonte da Petrobrás 

 Concentração na Uruguaiana

TERÇA - 11/09 06H30 CENPES
TERÇA - 11/09 12H EDIHB

QUARTA - 12/09 06H30 AEROPORTO
QUARTA - 12/09 12H EDICIN
QUINTA - 13/09 06H30 COMPERJ
QUINTA - 14/09 06H30 BRASFELLS
SEXTA - 14/09 12H EDISEN - A LUTA CONTINUA!

PCR - NÃO ASSINE! CONTRA A ILEGALIDADE E O ASSÉDIO

Entidades que já se manifestaram contra o PCR e apoiam as 

ações contra o novo plano reenquadramento da Petrobrás. 

Veja a nota conjunta em encurtador.com.br/tUWZ6

• Associação dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET)

• Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Est. RJ (CAU-RJ)

• Conselho Regional de Economia do RJ (CORECON-RJ)

• Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Est. 

RJ (CREA-RJ)

• Conselho Regional de Serviço Social do RJ (CRESS-RJ)

• Conselho Federal de Economia (COFECON)

• Conselho Regional de Administração do RJ (CRA-RJ)

• Sindicato dos Administradores do Est. RJ (SINAERJ);

• Sindicato dos Arquitetos do Est. RJ (SARJ);

•  Sindicato dos Químicos e Engenheiros Químicos do Est. 

RJ (SQEQRJ)

• Comissão de Advogados de Estatais da OAB-RJ
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O PCR DIVIDE A CATEGORIA! - O PCR é 
prejudicial a categoria. Prejudica a progressão 
profissional dos empregados. Torna o emprego 

do petroleiro menos atrativo. Como isso pode ser de algu-
ma forma positiva para nosso país e nossa empresa? Não 
acreditem nisso. Querem acabar com o Petros 1 e já come-
çaram os ataques ao PP2. A AMS também está em risco, 
basta conhecer a Resolução 23. Veja no link: encurtador.
com.br/rDJKX
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PROCESSO IMORAL! - O Sindipetro-RJ luta 
em defesa dos Petroleiros e seus direitos, da 
Petrobrás e do Brasil. O PCR é prejudicial a 

todos eles, portanto, não fugiremos a luta e recorreremos 
em todas as instâncias possíveis para o fim desse processo 
imoral. A categoria tem que permanecer unida e não abrir 
mão de nenhum direito já conquistado.

03

XÔ ASSÉDIO! - O Sindipetro-RJ está atento e 
lutando contra as pressões indevidas e assédio 
moral da empresa. Denuncie qualquer tipo de 

pressão e fique atento: o assédio vem se intensificando de 
forma sutil, como a tela de proteção de todos os micros 
abordando o PCR, televisões na entrada do Edise etc.

04

ABONO É UM PÉSSIMO NEGÓCIO - O abono 
é um bom dinheiro, porém, lembre-se, não 
há garantia de avanço de nível nos próximos 

anos, e segundo cálculos já distribuídos, o abono, em valor 
presente líquido, se equipara ao PCAC em menos de 5 anos. 
Portanto, é um péssimo negócio para quem ainda planeja 
uma longa jornada na empresa. Já os mais antigos, não 
estão aderindo, porque sabem que é um passo para o ataque 
à Petros e à AMS.
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NÃO SE DEIXE ENGANAR PELA FALSA PRO-
PAGANDA - Você empregado da Petrobrás à 
primeira vista acha o PCR é atrativo? Mobili-

dade, desempenho e abono. Quem não quer? O fato é que 
essa é mais uma inverdade que a atual administração 
conta para seus empregados. A maior parte das pessoas 
que possuem carteira assinada pela Petrobrás não pos-
suem qualquer problema de mobilidade devido aos seus 
cargos. Basta olhar para a diversidade de cargos existentes 
nas gerencias. Tem técnico de administração, técnico de 
suprimentos, técnicos de manutenção, engenheiro de equi-
pamentos, engenheiro de processamento, administrador e 
até advogado, todo mundo trabalhando junto.
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E
m uma segunda Ação Civil publica protocolada pelo 
Sindipetro-RJ, em 30 de agosto, último, sobre o pedido de 
Tutela de Urgência, o Sindicato pede que a Petrobrás provi-
sione  o valor do pagamento do abono a quem não aderir ao 
plano e continuar no antigo PCAC, e caso a Petrobrás seja 

condenada no julgamento do mérito que a empresa faça o respec-
tivo pagamento a toda sua força de trabalho, a partir do valor que 
foi contingenciado. O pedido é baseado no principio da isonomia. 
O fato é que se a Petrobrás tem dinheiro de sobra para conquis-
tar adesão dos petroleiros e petroleiras ao PCR, o montante deste 
recurso deve ser sim compartilhado com a totalidade da cate-
goria, sem qualquer tipo de exclusão. Além disso, a mesma ação 
pede para que não haja diferenciação nos modelos de crachá 
para os empregados que sejam vinculados ao PCR e ao PCAC.  
Já no dia 24 de setembro, será julgada na 15ª Vara de Trabalho do Rio 
de Janeiro, a primeira Ação Civil protocolada em 23 de julho na Justiça 
do Trabalho e que pede a suspensão da aplicação do PCR.

ABONO PARA TODOS 
E CRACHÁS IGUAIS 

PETROBRÁS COM CAMPOS 100% PETROBRÁS! 
 
É fato que o PCR reduz as despesas da Petrobrás 
com seus empregados, assim como a empresa 
faz com o plano Petros 1 e 2 e deverá fazer no 
futuro com a AMS. As empresas estrangeiras 
multinacionais do petróleo que pretendem 
abocanhar a Petrobrás desde já agradecem.  
O PCR busca garantir que empresas como a Equi-
nor (antiga Statoil), Shell, Total, BG, Galp e outras, 
que compraram a preço de banana, parcial ou 
integralmente, o campo de Roncador, os campos 
de Lula e Libra etc, a preço de banana, não terão 
aumento dos custos com os direitos dos emprega-
dos da Petrobrás. É a esses interesses que atende 
o PCR, o equacionamento Petros 1, a mudança 
de cálculo do Petros 2 e o futuro fim da AMS. 
A Petrobrás com campos 100% Petrobrás melho-
rava a condição de seus empregados; a Petrobrás 
de “parceria” retira direitos e reduz folha de 
pagamento.

A 
Justiça do Trabalho do Espírito Santo 
deferiu medida liminar e suspendeu 
o Plano de Carreiras e Remuneração. 
A decisão, no dia 20 de agosto, foi 
proferida  pela juíza do Trabalho, 

Anna Beatriz Matias Diniz de Castilhos Costa, da 
17ª Região do Tribunal de Justiça do Trabalho, 7ª 
Vara do Trabalho de Vitória.

A decisão determina que o PCR não deve ser 
aplicado a qualquer petroleiro. Portanto, quem já 
aderiu terá seu contrato de trabalho desvinculado 
do novo plano e enquanto a liminar estiver em vi-
gência, não poderão ser realizadas novas adesões.

O Departamento Jurídico do Sindipetro-RJ  já 
se mobiliza a partir desta decisão para  tentar re-
verter também a implantação do PCR em sua base.

A “lesão ao Concurso Público” foi a principal 
linha de argumentação da decisão liminar, porque 
a mobilidade entre cargos é vedada nestes casos.

“Contudo, tampouco 
podemos deixar de sina-
lizar que a Petrobrás, por 
uma política de sucessivos 
governos desde a sua cria-
ção, política albergada pela 
Constituição Federal de 
1988 e que permanece até 
os dias de hoje, não é uma 
empresa exclusivamente 

privada. E, como tal, não pode fazer o que bem 
quiser, não tendo sua atuação limitada apenas pe-
los princípios do art. 170 da CF/88” – diz trecho da 
decisão da juíza que estabeleceu no mandado uma 
pena de R$ 5 mil mensais, por cada empregado cujo 
contrato vier a ser afetado pelo novo PCR, rever-
sível 4/5 ao trabalhador e 1/5 ao sindicato autor.

LIMINAR SUSPENDE PCR 
NO ESPÍRITO SANTO

SINDIPETRO-RJ NA LUTA CONTRA O PCR

N
esta quarta-feira (29), na 
audiência de conciliação 
da ação contra o PCR mo-
vida pelo Sindipetro-SJC, 
no Fórum da Justiça do 

Trabalho em São José dos Campos-SP, o 
gerente responsável pela implantação, 
Fabrício, negou na frente do juiz que a 
Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO) dos trabalhadores esteja sendo 
alterada. A alteração é prova incon-
teste de que o PCR possibilita provi-
mento por transferência em cargos 
que não estavam previstos no edital 
do Processo Seletivo Público quando 

PCR: TRANSFERÊNCIA DE CARGO VIOLA EDITAL DE CONCURSO 

da admissão dos empregados atingidos 
pelo plano. 

“Acontece que a alteração estava sen-
do notada pelos próprios trabalhadores, 
dias após a adesão ao plano. Com isso, o 
gerente se comprometeu perante o juízo 
a fazer um comunicado na intranet, para 
toda força de trabalho, deixando claro 
que não haverá a mudança de CBO na 
fase de adesão. Mas também ficou claro 
que a troca de CBO acontecerá na troca 
de ênfase, o que também caracteriza o 
provimento por transferência” – explica 
Rafael Prado, presidente do Sindipetro-
-SJC e diretor da FNP, presente na au-

diência.
Ainda, segundo Rafael, o episódio 

deixa claro que nem mesmo a gestão 
da empresa está esclarecida quanto ao 
inteiro teor do processo de implantação 
e quais são as mudanças advindas da 
alteração do nosso plano de cargos.

“Esperamos que a CBO de todos 
retorne a CBO original, conforme com-
promisso assumido perante o juízo pelo 
gerente Fabrício e esperamos obter uma 
decisão favorável para o nosso pedido 
liminar de suspensão de implantação 
do PCR!” – finalizou o representante do 
Sindipetro-SJC e diretor da FNP.

Em audiência em São José dos Campos, Justiça do Trabalho determina 
que Petrobrás respeite a Classificação Brasileira de Ocupações D

esde que começou a “treta” 
da implantação do PCR pela 
Petrobrás o Sindicato pro-
moveu um intenso debate, 
coisa que a direção da em-

presa não fez, com a categoria petroleira 
visando esclarecer de fato quais seriam 
os objetivos da companhia com um 
novo plano de cargos e remuneração, 
imposto goela adentro dos empregados.

Foram duas plenárias; seminário, 
articulação com os conselhos de ca-
tegorias profissionais, associações e 
sindicatos; formação de um Grupo de 
Trabalho (GT) com a base da catego-
ria; produção de conteúdos, incluindo 
boletins especiais, vídeos, entrevistas; 
atos; mobilizações; visita relâmpago 
ao RH; além, claro, das ações civis na 
Justiça do Trabalho para impedir a sua 

implantação. 
NÃO PERMITIREMOS ASSÉDIO À 
MOARA!

Outro fato que marca esse processo 
é a perseguição que a diretora Moara 
Zanetti, assistente social, lotada no RH, 
sofreu por ter gravado um vídeo escla-
recendo pontos do PCR após ter partici-
pado, representando o Sindipetro-RJ e a 
FNP, em  uma reunião com a empresa. 
Na ocasião Moara foi impedida de par-
ticipar de um curso e  conforme relato 
de gestores da alta administração do RH 
em duas mesas de reunião com a FNP 
e o Sindipetro-RJ foi falado claramente 
que ela teria que ser transferida de setor 
por conta de um “conflito de interesse” 
por ser diretora do Sindicato e lotada no 
RH. Há relatos de que cresce o assédio 
aos empregados do RH, não só à Moara.

Debate “PCR, políticas de RH e o atual cenário de privatizações da Petrobrás”, dia 04 de 
julho, no auditório do Sindipetro-RJ

PCR é redução de despesas com trabalhadores 
e de passivos trabalhistas visando agradar 
“parceiros” e compradores.

07

PCR NÃO É UM ESTUDO TÉCNICO PARA ME-
LHORAR A ADMINISTRAÇÃO, É UMA DETER-
MINAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO - Na apresen-

tação do PCR, a Petrobrás informou aos trabalhadores que o 
plano foi elaborado durante 2 anos pela alta administração, 
e que o processo teve consultoria da Fundação Instituto de 
Administração (FIA) da Universidade de São Paulo (USP). 
Isto não é verdade! Esse trabalho foi totalmente fundamen-
tado no documento “Plano de Cargos e Salários e Plano de 
Funções - Diretrizes e Orientações” divulgado pela Secre-
taria de Coordenação e Governança das Empresas Esta-
tais (SEST), do Ministério do Planejamento,  em dezembro 
de 2017, conforme o preceitos neoliberais  da “Ponte para 
o Futuro” de Temer, Moreira Franco e a patota do MDB.  
Inclusive, isto é confirmado na manifestação da empresa ao 
pedido de Tutela de Urgência impetrado pelo Sindipetro-RJ, 
que não cita a FIA. Você pode conferir neste link. encurtador.
com.br/cyT45

01
ALERTA PETROLEIRO(A)!
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 “O Cargo genérico é uma política 
de nivelamento de diversas categorias 
profissionais dentro de um único car-
go. Tenho identificado, por exemplo, 
que gerentes, analistas de política 
social, técnico de nível superior são 
cargos que não remetem diretamente 
a nenhuma profissão e a nenhuma 
categoria”. 

NO BOJO DAS REFORMAS DE TEMER

O pesquisador afirma que a criação 
de cargos genéricos está alinhada com 
as reformas neoliberais que retiram 
direitos dos trabalhadores, como a 
reforma trabalhista, o projeto de re-
forma da previdência e a aprovação 
da terceirização como atividade fim.

“As alterações nos planos de cargos 
e salários pressupõem a desregula-
mentação das categorias profissionais 
e dos direitos inerentes a elas. Quando 
a empresa cria um cargo único, essa 
mesma empresa pode burlar diversas 
regulamentações profissionais” – sin-
tetizou o pesquisador.

Assista ao vídeo gravado para a TV 
Petroleira e disponibilizado em https://
youtu.be/zVBRRrKb7fg

 

Cláusula 45. Realocação de Pessoal

 A Companhia assegura que, no seu 

esforço de modernização e dentro de 

sua política de inovações tecnológicas, 

promoverá, quando necessário, a re-

alocação dos empregados envolvidos, 

proporcionando, ainda, treinamento 

nas novas funções, respeitadas as 

condições específicas, tabelas sala-

riais e regimes de trabalho dessas 

novas funções.

VALE O COMBINADO, ESCRITO E ASSINADO!
Seja PCAC ou PCR, Acordo Coletivo de Trabalho é para 

ser cumprido, garantindo a mobilidade ao empregado. É isso 
o que dizem as cláusulas 42 e 45 do ACT!

Gênesis de Oliveira, professor e pesquisador da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
doutorando do Programa de Pós-graduação em 
Serviço Social da UERJ, pesquisa as alterações 
nos planos de cargos e salários no mercado de 
trabalho e as mudanças em empresas estatais, e 
atualmente, na Petrobrás.

 “O que está em jogo 
é muito mais que uma 
mudança de nomencla-
tura, é a desconstrução 
de direitos historica-
mente consolidados no 
âmbito das categorias 
profissionais”Cláusula 42. Excedente de 

Pessoal

 A Companhia assegura, nos 

casos em que haja excedente 

de pessoal decorrente de re-

estruturações e/ou redução 

de atividades, buscar realocar 

o pessoal em outras unidades 

da Companhia, promovendo 

treinamento e requalificação 

quando necessário. 

Você pode ser vítima de assédio 
moral por qualquer problema, 
discordância até mesmo técnica, 
como resultado disso, sua carrei-
ra pode ficar estagnada por cinco 
anos. 

Você também pode ser vítima de 
assédio por qualquer problema, in-
cluindo não ter aceito a pressão da 
empresa, no entanto, sua carreira 
tem garantia de avanço por 18 me-
ses caso atinja metas e 24 meses.  

O seu plano segue sendo coletivo. 
Você está com os trabalhadores da 
produção que não assinaram na 
maioria e são, geralmente, os prota-
gonistas na defesa dos direitos. 

Mesmo que em maior número, o 
seu plano é individual, portan-
to, é solitário estar entre tanta 
gente. 

Está dentro da legalidade e é ante-
rior a reforma trabalhista.

É inconstitucional e você pode 
ser obrigado a devolver o dinhei-
ro que recebeu por ser fruto de 
ilegalidade.

Seu plano de carreira tem um 
mínimo de segurança por estar 
vinculado a um acordo coletivo 
que não tem data final de vigência 
e a empresa afirmou nas ações 
judiciais que não iria muda-lo. 

A carreira e os cargos se tornam 
desvinculados do ACT. O PCR faz 
referência a uma norma interna 
que pode ser mudada a qualquer 
tempo, sequer é necessário proto-
colo no ministério do trabalho.

L
utaremos até o fim para que a Petrobrás suspenda o PCR e abra um 
processo democrático e transparente em que seja possível um plano de 
carreira que respeite as profissões, o concurso público e valorize o pro-
fissional. Para conseguir isso, precisamos da não adesão. A empresa já 

usa como argumento nas ações o número de adesões. Sabemos que a opção de 
migrar é ruim, mas ficar no PCAC nas condições atuais, pela pressão da empre-
sa, parece pior. Veja um comparativo do PCR e do PCAC e pense no fortaleci-
mento do coletivo. 

PCR PCAC


