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Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2019 

FNP nº 061/2019 

 

 
À 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS 
Att. Gerente Executivo de Gestão de Pessoas 
Sr. Cláudio da Costa 

 
 

C/C: Celine Gomes de Lima Blotta 
Coordenadora de Relações Sindicais 
 
C/C: Fabrício Pereira Gomes 
Gerente de Relação com Sistema, Governo e Entidades 
Externas 

 
 

Assunto: Prorrogação do prazo para as tratativas e conseqüente implantação das novas Tabelas de 

Turno das Refinarias. 

Prezados senhores, 
 

A Federação Nacional dos Petroleiros – FNP e seus sindicatos Sindipetro-RJ, Sindipetro-SJC, Sindipetro- 
PA/AM/MA/AP, Sindipetro-LP e Sindipetro-AL/SE, nas atribuições que lhe concerne, utilizam-se do 
presente ofício para requerer a prorrogação do prazo para as tratativas e conseqüente implantação das 
novas Tabelas de Turno das Refinarias. 
 
Isso porque, muito embora o item 1 do Termo de Compromisso firmado pelas partes quando da 
assinatura do ACT tenha referido que a implantação das mesmas ocorreria em dezembro de 2019, a 
PETROBRAS e as entidades sindicais tiveram apenas uma reunião até o presente momento, no início da 
semana corrente, na qual não chegaram a um consenso, a cerca dos critérios gerenciais apresentados, e 
as entidades, conjuntamente com os trabalhadores de turno das unidades da REVAP e RPBC, estão 
conversando e trabalhando para sugestões de tabelas, com qual o tempo ficou exíguo e dificilmente 
conseguirão convergir até o dia 30.11.2019,  restando igualmente impossível a implantação das novas 
Tabelas de Turno unilateralmente pela empresa, diante dos termos acordados pelas partes. 
 
A implantação unilateral também é obstada pelos termos do Artigo 10 da OIT 171, promulgado pelo 
Decreto 5005/2004. 
 
Importante ressaltar, outrossim, que logo após a finalização das assembleias em suas bases, ainda no dia 
08.11.2019, os sindicatos que integram a FNP comunicaram a PETROBRAS acerca da aceitação da 
proposta do C. TST (com os respectivos aperfeiçoamentos) pela categoria, e solicitaram a imediata 
designação de data para assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho. 
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Contudo, a PETROBRAS respondeu à solicitação da FNP apenas em 18.11.2019, através do ofício RH/RSGE 
0025/2019, que agendou a assinatura do ACT para o dia 22.11.2019 (sexta feira passada), ou seja, 
somente quase quinze dias após a solicitação feita pelo FNP, razão pela qual as tratativas para 
implantação das novas Tabelas de Turno foram iniciadas apenas na semana em curso. 
 
Logo, esse período de inércia claramente retardou o início da negociação das Tabelas de Turno, não 
podendo os trabalhadores representados pelas entidades sindicais que compõem a FNP serem 
prejudicados por tal demora, à qual não deram causa.  
 
Destarte, faz-se necessária a prorrogação do prazo para as tratativas e conseqüente implantação das 
novas Tabelas de Turno das Refinarias, por, pelo menos, trinta dias. 
 
Outrossim, confirmamos a presença da FNP na reunião de sexta-feira, dia 29.11.2019, para continuidade 
das tratativas. 
 
No aguardo da resposta, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaedson Bezerra Costa/Eduardo Henrique Soares da Costa 

Secretaria Geral – Federação Nacional dos Petroleiros 

 


