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Rio de Janeiro, 24 de março de 2020
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Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Petróleo nos 
Estados de Alagoas e Sergipe 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo dos Estados do Pará, 
Amazonas, Maranhão e Amapá 
Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação do 
Petróleo de São José dos Campos
 

Assunto: Resposta ao Ofício FNP nº 017/2020. 

 
Prezados Senhores,

Em resposta ao ofício supracitado, a Petrobras, antes de mais nada, entende 
oportuno reafirmar o seu total respeito ao direito de greve dos trabalhadores. 
Contudo, como todo direito, ele deve ser exercido dentro dos parâmetros 
legais e constitucionais, sob pena de incorrer em abuso do seu exercício, 
conduta vedada pela própria lei de greve[1].

O compromisso assumido não só pela Petrobras, mas também pelas 
entidades sindicais, no ajuste firmado no Tribunal Superior do Trabalho em 
audiência realizada aos 21 de fevereiro de 2020, dentre outros, estabeleceu 
que não haveriam “punições por participação pacífica na greve”. 

E de fato, a Petrobras cumpriu a sua parte no acordo, seja não aplicando, seja 
cancelando toda e qualquer punição que àquela altura havia sido 
eventualmente aplicada em circunstâncias de pacífica participação no 
respectivo movimento[2], de tudo cientificando, prontamente, o ministro Ives 
Gandra da Silva Martins Filho.

Todavia, condutas que tenham desbordado desse limite, mediante a prática de 
atos lesivos à honra de outros empregados, atos de insubordinação que a 
despeito de ilícitos em si mesmos ainda colocaram em risco a saúde e 
segurança de pessoas, instalações e meio ambiente, sujeitaram-se à devida 
reprimenda que foi aplicada, somente nesses casos, dentro do legítimo poder 
diretivo da companhia e com toda a clareza e transparência.

Sendo o que apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para 
esclarecer alguma outra dúvida que ainda tenha permanecido.
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[1]

 Lei 7783/89, art. 6º, incisos I e II e § 1º: São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos: I - o 
emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve; II 
- a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento.
§ 1º Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou 
constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem”.

[2]

 Greve deflagrada no início do mês de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

Marta Regina Dal Cere Garcia
Gerente Setorial de Relações Sindicais

Não há anexo(s)

c.c.: Luciane Ornilo da Silva/BRA/Petrobras; Andre Oliveira dos 
Santos/BRA/Petrobras; Fabricio Gomes Pereira - 
PrestServ/BRA/Petrobras; Mateus Lattik 
Hickmann/BRA/Petrobras; Erika Antunes 
Eckhardt/BRA/Petrobras


