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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RENATO DE LACERDA 

PAIVA, VICE PRESIDENTE DO C. TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO/DF. 
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     1) SINDIPETRO LP - SINDICATO 

DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA,  2) 

SINDIPETRO PA/AM/MA/AP - SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRÓPRIAS E CONTRATADAS 

NA INDÚSTRIA DE EXPLORAÇÃO, PRODUÇÃO E REFINO DO 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS NO TRANSPORTE, 

TRANSFERÊNCIA E ESTOCAGEM DO PETRÓLEO E SEUS 

DERIVADOS NA INDÚSTRIA DE GÁS, PETROQUIMICA E 

AFINS, NAS INDÚSTRIAS DE ENERGIAS DE BIOMASSAS E 
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ENERGIAS RENOVÁVEIS E NA INDÚSTRIA DE 

COMBUSTIVEIS ALTERNATIVOS NOS ESTADOS DO PARÁ, 

AMAZONAS, MARANHÃO, AMAPÁ E NOS DEMAIS ESTADOS DA 

AMAZÔNIA, 3) SINDIPETRO AL/SE - SINDICATO 

UNIFICADO DOS TRABALHADORES PETROLEIROS, 

PETROQUÍMICOS, QUÍMICOS E PLÁSTICOS NOS ESTADOS 

DE ALAGOAS E SERGIPE, 4) SINDIPETRO RJ - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRÓPRIAS 

E CONTRATADAS NA INDÚSTRIA E NO TRANSPORTE DE 

PETRÓLEO, GÁS, MATÉRIAS-PRIMAS, DERIVADOS, 

PETROQUÍMICA E AFINS, ENERGIAS DE BIOMASSAS E 

OUTRAS RENOVÁVEIS E COMBUSTIVEIS ALTERNATIVOS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO e 5) SINDIPETRO SJC - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE 

DESTILAÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO DE SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS,  entidades sindicais filiadas à FNP  – 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PETROLEIROS,  por seus 

procuradores, no processo em epígrafe, vêm perante Vossa 

Excelência informar que as entidades peticionantes primam 

pela negociação coletiva, e pretendem chegar a um consenso 

com a SUSCITANTE neste procedimento de MEDIAÇÃO, pelo que 

não medirão esforços para que tal objetivo seja alcançado. 

 

01.     Contudo, cientes da manifestação 

da empresa SUSCITANTE, causa estranheza o questionamento 

desta acerca da possibilidade de aceite parcial, residindo 
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a surpresa no fato de a empresa celebrar acordos coletivos 

com habitualidade e conhecer profundamente a sistemática 

de um Acordo Coletivo. 

 

     Bom pontuar que a Holding 

Petrobrás não passa por qualquer crise financeira ou 

econômica, apresenta lucro de bilhões, sua folha de 

pagamento representa apenas 11% do seu faturamento, sem 

contabilizar os planos de demissão incentivadas que já 

reduziram (e reduzirão ainda mais) o quadro funcional da 

empresa em milhares de empregados, e, por consequência, 

reduzirão também seu custo funcional, que já é baixo. 

 

     Não existe, portanto, 

justificativa para albergar a iniciativa da empresa de 

reduzir direitos que integram contratos de trabalho de 

seus empregados há décadas. 

 

     Considerando a teoria da empresa, 

as entidades sindicais também não concordariam com a 

redução de direitos, entendendo que a MEDIAÇÃO deveria ter 

seu prosseguimento, com análise dos números contábeis da 

empresa em 2018, ou mesmo em 2019, o que, por certo, 

resultaria em avanço nas negociações ou mesmo na proposta 

efetuada.   

 

     Assim procedendo, chegar-se-ia a 

conclusão de que, por exemplo, a cláusula da AMS não deve 

ser alterada, mesmo porque temos liminar no sentido de que 
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a Resolução 23 CGPAR não se aplica nessa negociação 

(1016391-66.2019.4.01.3400). 

 

     Cláusulas  relacionadas a horas 

extras não poderiam ser reduzidas, a exemplo da hora extra 

troca de turno, ou das horas trabalhadas em feriados. 

 

     De fato, a empresa com os PDV’s 

incentiva a dispensa funcional, mas não repõe a mão de 

obra, ocasionando a realização de horas extras, já que não 

promove novas admissões via processo seletivo público. 

 

 

Além disso, há que se considerar 

que a redução do percentual de remuneração da jornada 

suplementar incentivará a conduta adotada pela empresa, 

acarretando prejuízo não apenas financeiro para os 

trabalhadores, mas também à saúde dos mesmos, em virtude 

do aumento do tempo de labor em ambiente insalubre. 

 

     Adoção de jornada de trabalho de 

12 horas, de forma irrestrita, afronta até mesmo a Lei 

5811/72. 

 

     A retirada da garantia de aumento 

por antiguidade aos trabalhadores que não aderiram ao PCR 

e que permaneceram no antigo plano de cargos, nominado 

PCAC, direito inserido na cláusula 52 do ACT, prejudica 

sobremaneira os trabalhadores inseridos no PCAC. 
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     O programa jovem universitário, 

externa grande prejuízo aos petroleiros que divisam no 

programa a possibilidade de conceder aos seus filhos uma 

educação de ponta, o que se mostra impossível na rede 

pública.  

  

     Cláusulas sem qualquer fator 

econômico, mas de grande importância para a categoria, 

referem ao prazo de vigência do ACT de 02 anos, ao 

desconto da mensalidade sindical, e também do fundo 

garantidor do pagamento dos terceirizados, que 

representava grande avanço contra os calotes que empresas 

terceirizadas praticavam contra seus funcionários. 

 

     Nesse contexto, entendemos 

impossível a aceitação parcial da proposta da Vice 

Presidência do C. TST, cogitada pela empresa em seu 

petitório, caso contrário, as entidades sindicais também 

não aceitariam, por exemplo, as cláusulas referidas acima. 

 

     Ainda considerando os termos da 

última manifestação da SUSCITANTE, também causa espécie a 

intransigência desta com a relação a uma nova prorrogação 

da vigência do ACT (após apenas uma prorrogação), quando 

outras empresas estatais, como por exemplo, a ECT e a 

Eletrobrás, aceitaram a ampliação da prorrogação de seus 

ACT´s por diversos meses em um esforço para se chegar a 

uma composição em suas negociações coletivas. 
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02.     Importante lembrar, ainda, que a 

realização de assembléias pelas entidades sindicais em 

todas as suas bases, por todo o país, demanda intensa 

mobilização de pessoal e, principalmente, de recursos por 

parte das mesmas, que arcarão com custos extras de grande 

monta, razão pela qual entendemos que a proposta 

apresentada pela Vice Presidência do C. TST deveria 

primeiro ser avaliada pela empresa, e, apenas após 

eventual aceite por parte desta, ser submetida à 

apreciação categoria, especialmente diante do 

questionamento da mesma acerca da possibilidade de 

concordância parcial. 

 

 

     Logo, faz-se necessário que a 

empresa indique se aceita ou não a proposta desta Vice 

Presidência, para que as entidades sindicais considerem 

movimentar toda a estrutura necessária para a realização 

das assembléias, e, também para assegurar o comparecimento 

da categoria nas mesmas.  

 

 

     Destarte, diante da aparente 

hesitação da SUSCITANTE, e considerando todas as 

dificuldades e custos necessários à movimentação da 

máquina sindical, com todo o respeito devido a esta Vice 

Presidência do C. TST, as entidades sindicais que integram 
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a FNP entendem que somente seria possível submeter a 

proposta à apreciação da categoria após o ACEITE da 

PETROBRAS. 

 

     Seria interessante, ainda, que no 

aceite patronal fosse reproduzido o inteiro teor do ACT 

2017/2019, com as alterações previstas na proposta da Vice 

Presidência do C. TST, a fim de que as entidades sindicais 

não sejam surpreendidas no futuro após a análise da 

proposta nas Assembléias. 

 

 

     Por fim, as entidades sindicais 

signatárias consignam que reconhecem que esse E. TST não 

está medindo esforços para auxiliar as partes a chegar a 

uma composição, e reafirmam que este também é o seu 

intento maior. 

 

 

     Por todo o exposto, as entidades 

sindicais requerem seja invertida a ordem para 

manifestação das partes, a fim de que a SUSCITANTE seja a 

primeira a indicar se aceita ou não a proposta da Vice 

Presidência do C. TST, fazendo-se necessária, por 

consequência, a alteração das datas e prazos inseridos no 

r. despacho de fls.   

 

E. Deferimento, 

Santos, 26 de setembro de 2019 
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