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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Orgao Especial

PROCESSO nº 0101386-26.2020.5.01.0000 (AgRT) 

AGRAVANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS CABRAL VIEGAS

PARANHOS

AGRAVO REGIMENTAL PETROBRAS. Não tendo a agravante
apresentado elementos capazes de reverter a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, deve ela ser mantida, assim
como os efeitos da decisão antecipatória proferida pelo MM. Juízo da 75ª
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil Pública nº
0100301-71.2020.5.01.0075. Agravo Regimental não provido.

 

RELATÓRIO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Regimental,

em que figuram, , como agravante, e o PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS EXCELENTÍS

SIMO DESEMBARGADOR JOSÉ DA FONSECA MARTINS JÚNIOR, PRESIDENTE DESTE

, como agravadoTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO

Trata-se de Agravo Regimental (ID. d6d0797), interposto por

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, nos termos do artigo 236, inciso I, do RI-TRT 1ª

Região, com pedido de tutela de urgência(ID. 9f81536), contra decisão do Excelentíssimo Presidente

deste Regional (PROAD 6200/2020 - ID. 4de2bb1), que indeferiu seu requerimento de suspensão da

tutela de urgência concedida pelo MM. Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da

Ação Civil Pública nº 0100301-71.2020.5.01.0075 (ID. be9b3a2).
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Alega que a suspensão da tutela de urgência postulada pelas cinco

entidades sindicais que ajuizaram a referida Ação Civil Pública e concedida, parcialmente, pelo MM.

Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, para barrar a implementação de medidas veiculadas no

"Plano de Resiliência" estabelecido pela ora agravante, é medida urgente e necessária que se impõe, em

atenção aos princípios constitucionais da valorização do trabalho e da livre iniciativa, em razão do

cenário de crise e pandemia que se abate no país e no mundo, o que não só provoca riscos severos à

ordem econômica e social, como, também, exige a adoção de regras especiais para enfrentar os impactos

daí decorrentes.

Aduz que exerce atividade considerada essencial, nos termos do artigo 3º,

§1º, inciso XXVII, do Decreto 10.282/2020, consistente no abastecimento nacional de óleo, gás, energia

e produtos derivados de petróleo, e que sempre propiciou milhares de postos de trabalho, sejam diretos

ou indiretos. E acrescenta que, justamente no afã de manter suas atividades econômicas, de vital

importância nacional, como, também, de assegurar os empregos daí decorrentes, foi que instituiu seu

Plano de Resiliência, o qual não se limitou apenas a medidas de contenção de gastos com pessoal,

estendendo-se a inúmeras outras frentes, tais como: redução da produção (200 mil barris/dia); suspensão

de contratos; suspensão e postergação do pagamento de dividendos; revisão do seu plano de

investimentos; hibernação de plataformas; redução de atividades; instituição de  para umahome office

grande parcela do seu contingente administrativo etc.

Sustenta que a pandemia mundial causada pelo Covid-19 provocou forte

diminuição de demanda, gerando, por conseguinte, um excedente de produtos no mercado e um

verdadeiro colapso na indústria de petróleo, sendo a pior crise vivenciada pela companhia nos últimos

100 anos, o que, por óbvio, impôs a adoção de medidas de exceção, de caráter temporário, para

adequação de suas receitas, a fim de minimizar os estragos derivados desse cenário desastroso e inédito.

Acrescenta que as medidas de resiliência implantadas pela ora agravante

levaram em consideração, também, a necessidade de preservação da saúde de seus empregados, em

decorrência das políticas de distanciamento e de isolamento social recomendadas pela OMS e pelo

Ministério da Saúde, com objetivo de reduzir grande parte do contingente dos regimes administrativos e

parte do regime operacional nos locais onde as operações foram provisoriamente interrompidas ou

diminuídas.

Afirma que uma das medidas contidas em seu Plano de Resiliência reside

na realocação temporária de empregados da área operacional para o regime administrativo (pouco mais
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de 3.000 dos 46.000 empregados da companhia), o que, excepcionalmente, afasta o pagamento dos

adicionais quitados a título de salário-condição aos mesmos, nos moldes dos entendimentos expressos

nas Súmulas 248 e 265 do C. TST.

Destaca que tal prática não pode ser confundida com redução salarial, na

medida em que o princípio da irredutibilidade salarial assegurado pela Constituição da República, em seu

art. 7, inciso VI, garante o salário do cargo para o qual o empregado foi contratado, sem alcançar verbas

decorrentes do exercício de atividades sob condições específicas mais gravosas.

Assevera que, pelo mesmo motivo, qual seja, por não ser caso de redução

salarial, tampouco haveria necessidade de negociação prévia com as entidades sindicais para realocação

do pessoal em área administrativa, com a suspensão provisória do pagamento de salário-condição.

Pondera que, da mesma forma, não houve nenhuma arbitrariedade em seu

Plano de Resiliência, na parte em que estabeleceu a redução de jornada de 8 para 6 horas dos empregados

do regime administrativo, tendo em vista que foram mantidos os mesmos valores da hora de trabalho,

assim como os demais benefícios concedidos, tratando-se de medida autorizada, excepcionalmente, tanto

pelo art. 503, da CLT, quanto pela MP 927/2020 (artigo 3º), para superar esse período de calamidade

pública e assegurar a preservação dos empregos, assim como para evitar o colapso da própria companhia.

Menciona que outra medida emergencial e temporária adotada pela ora

agravante foi protrair o pagamento de parte da remuneração dos empregados que ocupam função

gratificada, sendo que, na Ação Civil Pública sequer houve pedido para impedir a postergação desse

pagamento, mas apenas para evitar a redução.

Defende que a crise que se instalou no país é notória e dispensa produção

de provas, sendo que o Plano de Resiliência criado pela ora agravante tem um papel fundamental na

manutenção das suas atividades empresariais diante desse cenário, de forma a assegurar a função

essencial da PETROBRAS à sociedade e, também, de manter os milhares de empregos gerados, sendo

que eventual demora na prestação jurisdicional lhe acarretaria danos irreparáveis, o que evidencia a

presença dos requisitos do  e do , nos termos do art. 300, do CPCfumus boni iuris periculum in mora

/2015, e autoriza o deferimento da tutela de urgência pretendida (ID. 94bca4d).

Pretende, o acolhimento do presente Agravo Regimental, para, ao final,

dar-lhe provimento, a fim de que haja a suspensão integral da tutela de urgência deferida pelo MM. Juízo

da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil Pública nº 0100301-

71.2020.5.01.0075, até o trânsito em julgado da ação de origem, com fulcro nos artigos 4º da Lei 8.437

/92 e 230 do RI-TRT 1ª Região.
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Parecer do Ministério Público do Trabalho (ID. 9f81536), da lavra da

Ilustre Procuradora MÔNICA SILVA VIEIRA DE CASTRO  pronunciando-se pelo conhecimento e não,

provimento do agravo, e pelo indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo.

É o relatório.

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Agravo Regimental, por presentes os pressupostos de

admissibilidade

MÉRITO

  Trata-se de Agravo Regimental (ID. d6d0797), interposto pela

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, contra decisão do Excelentíssimo Presidente deste

Regional (PROAD 6200/2020 - ID. 4de2bb1), que indeferiu o requerimento de suspensão da tutela de

urgência concedida pelo MM. Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil

Pública nº 0100301-71.2020.5.01.0075 (ID. be9b3a2), ajuizada por cinco Sindicatos de classe:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE DESTILAÇÃO E REFINAÇÃO DE

PETRÓLEO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; SINDICATO UNIFICADO DOS TRABALHADORES

PETROLEIROS, PETROQUÍMICOS, QUÍMICOS E PLÁSTICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS E

SERGIPE - SINDIPETRO AL/SE; 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 COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS NO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO - SINDIPETRO -RJ; 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, PETROQUÍMICA E AFINS, NAS INDÚSTRIAS DE

ENERGIAS DE BIOMASSAS E ENERGIAS RENOVÁVEIS E NA INDÚSTRIA DE

COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS NOS ESTADOS DO PARÁ, AMAZONAS, MARANHÃO,

AMAPÁ E NOS DEMAIS ESTADOS DA AMAZÔNIA - SINDIPETRO PA/AM/MA/AP; e

SINDIPETRO LP - SINDIPETRO DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA, em face da ora

agravante.
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Alega a PETROBRAS que a suspensão da tutela de urgência postulada

pelas cinco entidades sindicais que ajuizaram a referida Ação Civil Pública e concedida, parcialmente,

pelo MM. Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, para barrar a implementação de medidas

veiculadas no "Plano de Resiliência" por ela estabelecido, é medida urgente e necessária que se impõe,

em atenção aos princípios constitucionais da valorização do trabalho e da livre iniciativa, em razão do

cenário de crise e pandemia que se abate no país e no mundo, o que não só provoca riscos severos à

ordem econômica e social, como, também, exige a adoção de regras especiais para enfrentar os impactos

daí decorrentes.

Aduz que exerce atividade considerada essencial, nos termos do artigo 3º,

§1º, inciso XXVII, do Decreto 10.282/2020, consistente no abastecimento nacional de óleo, gás, energia

e produtos derivados de petróleo, e que sempre propiciou milhares de postos de trabalho, sejam diretos

ou indiretos. Acrescenta que, justamente no afã de manter suas atividades econômicas, de vital

importância nacional, como, também, de assegurar os empregos daí decorrentes, foi que instituiu seu

Plano de Resiliência, o qual não se limitou apenas a medidas de contenção de gastos com pessoal,

estendendo-se a inúmeras outras frentes, tais como: redução da produção (200 mil barris/dia); suspensão

de contratos; suspensão e postergação do pagamento de dividendos; revisão do seu plano de

investimentos; hibernação de plataformas; redução de atividades; instituição de  para umahome office

grande parcela do seu contingente administrativo etc.

Sustenta que a pandemia mundial causada pelo Covid-19 provocou forte

diminuição de demanda, gerando, por conseguinte, um excedente de produtos no mercado e um

verdadeiro colapso na indústria de petróleo, sendo a pior crise vivenciada pela companhia nos últimos

100 anos, o que, por óbvio, impôs a adoção de medidas de exceção, de caráter temporário, para

adequação de suas receitas, a fim de minimizar os estragos derivados desse cenário desastroso e inédito.

Acrescenta que as medidas de resiliência implantadas pela ora agravante

levaram em consideração, também, a necessidade de preservação da saúde de seus empregados, em

decorrência das políticas de distanciamento e de isolamento social recomendadas pela OMS e pelo

Ministério da Saúde, com objetivo de reduzir grande parte do contingente dos regimes administrativos e

parte do regime operacional nos locais onde as operações foram provisoriamente interrompidas ou

diminuídas.

Afirma que uma das medidas contidas em seu Plano de Resiliência reside

na realocação temporária de empregados da área operacional para o regime administrativo (pouco mais

de 3.000 dos 46.000 empregados da companhia), o que, excepcionalmente, afasta o pagamento dos

adicionais quitados a título de salário-condição aos mesmos, nos moldes dos entendimentos expressos

nas Súmulas 248 e 265 do C. TST.
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Destaca que tal prática não pode ser confundida com redução salarial, na

medida em que o princípio da irredutibilidade salarial assegurado pela Constituição da República, em seu

art. 7, inciso VI, garante o salário do cargo para o qual o empregado foi contratado, sem alcançar verbas

decorrentes do exercício de atividades sob condições específicas mais gravosas.

Assevera que, pelo mesmo motivo, qual seja, por não ser caso de redução

salarial, tampouco haveria necessidade de negociação prévia com as entidades sindicais para realocação

do pessoal em área administrativa, com a suspensão provisória do pagamento de salário-condição.

Pondera que, da mesma forma, não houve nenhuma arbitrariedade em seu

Plano de Resiliência, na parte em que estabeleceu a redução de jornada de 8 para 6 horas dos empregados

do regime administrativo, tendo em vista que foram mantidos os mesmos valores da hora de trabalho,

assim como os demais benefícios concedidos, tratando-se de medida autorizada, excepcionalmente, tanto

pelo art. 503, da CLT, quanto pela MP 927/2020 (art. 3º), para superar esse período de calamidade

pública e assegurar a preservação dos empregos, assim como para evitar o colapso da própria companhia.

Menciona que outra medida emergencial e temporária adotada pela ora

agravante foi a protrair o pagamento de parte da remuneração dos empregados que ocupam função

gratificada, sendo que, na Ação Civil Pública sequer houve pedido para impedir a postergação desse

pagamento, mas apenas para evitar a redução.

Defende que a crise que se instalou no país é notória e dispensa produção

de provas, sendo que o Plano de Resiliência criado pela ora agravante tem um papel fundamental na

manutenção das suas atividades empresariais diante desse cenário, de forma a assegurar a função

essencial da PETROBRAS à sociedade e, também, de manter os milhares de empregos gerados, sendo

que eventual demora na prestação jurisdicional lhe acarretaria danos irreparáveis, o que evidencia a

presença dos requisitos do  e do , nos termos do art. 300, do CPCfumus boni iuris periculum in mora

/2015, e autoriza o deferimento da tutela de urgência pretendida (ID. 94bca4d).

Pretende, assim, o acolhimento do presente Agravo Regimental, para, ao

final, dar-lhe provimento, para que haja a suspensão integral da tutela de urgência deferida pelo MM.

Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil Pública nº 0100301-

71.2020.5.01.0075, até o trânsito em julgado da ação de origem, com fulcro nos artigos 4º da Lei 8.437

/92 e 230 do RI-TRT 1ª Região.

Passa-se à análise.
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Nos autos da Ação Civil Pública nº 0100301-71.2020.5.01.0075 (ID.

e6defe8), os Sindicatos autores afirmaram que a PETROBRAS, se aproveitando da crise instaurada por

conta da pandemia mundial do Coronavírus, teria lhes comunicado, em 01/04/2020, a adoção das

seguintes medidas:

- Postergação do pagamento, entre 10% a 30%, da remuneração mensal de

empregados com função gratificada (gerentes, coordenadores, consultores e supervisores), referentes aos

meses de abril, maio e junho de 2020, com a devida restituição no mês de setembro de 2020, Consultor

Master 30%, Gerente/Assistente/Consultor Sênior 25%, Gerente Setorial/Coordenador/Consultor 20%,

Supervisor 10% e Assessor 10 a 30%.

- Mudança temporária de regime especial de trabalho (Turno e

Sobreaviso) para regime administrativo - medida voltada apenas aos empregados que não estiverem

cumprindo as escalas de trabalho, ou seja, não estejam participando dos processos produtivos da

companhia, nos meses de abril, maio e junho de 2020.

- Redução temporária da jornada de trabalho dos empregados do regime

administrativo de 8 para 6 horas diárias, com a consequente redução proporcional da remuneração em

25%, nos meses de abril, maio e junho de 2020. Essa redução não se aplica aos empregados que tiverem

alteração do regime especial de trabalho para o regime administrativo e aos ocupantes de função

gratificada, considerando que a remuneração desses empregados já terá sido impactada com as medidas

citadas acima.

Alegaram que tais medidas foram aplicadas de forma unilateral, sem

negociação coletiva prévia com as respectivas entidades de classe, o que violaria o disposto no artigo 7º,

incisos VI e XIII, da CRFB, e, também, sem que fossem celebrados acordos individuais entre os

trabalhadores e a empresa.

Aduziram que a PETROBRAS, no comunicado que lhes foi envidado,

justificava a implantação de seu Plano de Resiliência no fato de ter havido drástica redução na produção

de barris de petróleo, o que ensejaria o ajuste do processamento de suas refinarias com a demanda por

combustíveis, e, também, na necessidade de adequação ao corte anunciado de US$ 2 bilhões de gastos

operacionais no ano de 2020, o que revela nítida tentativa de transferência do ônus da crise do petróleo

para os trabalhadores, os quais, contudo, não podem suportar os riscos do negócio.

Sustentaram que o artigo 3º da Medida Provisória nº 936 estipula que

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda não se aplica às sociedades de economia

mistas e às empresas públicas.
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Destacaram que a imposição das medidas estabelecidas pela

PETROBRAS, na verdade, ensejaria uma drástica redução do complexo remuneratório de seus

empregados, pois embora tenham sido mantidos os salários básicos, seriam reduzidas diversas rubricas e

adicionais anteriormente pagos, como complemento da RMNR (Remuneração Mínima por Nível e

Regime), Adicional de Regime Especial de Campo, Adicional Regional de Confinamento, Adicional

Regional, dentre outros.

Defenderam que a irredutibilidade salarial é garantia social, diretamente

relacionada à dignidade humana e ao valor social do trabalho, previsto no artigo 170, , da CRFB, ecaput

ao mínimo existencial, aduzido no artigo 6º da Carta Magna.

Chamaram atenção ao fato de que, em 2019, a PETROBRAS obteve um

lucro superior a 40 bilhões de reais.

Sustentaram a existência, ainda, de norma interna da empresa (PP-1PBR-

00515), estabelecendo que a realização de trabalho eventual em horário administrativo ou em regime de

teletrabalho implicaria na manutenção das parcelas remuneratórias recebidas quando da realização do

labor operacional.

Postularam o deferimento de tutela de urgência, a fim de que a

PETROBRAS fosse condenada à obrigação de não fazer, para se abster de alterar as condições de

trabalho previstas em sua norma interna empresarial PP-1PBR-00515, sendo declarado, assim, o direito

dos substituídos à manutenção dos direitos, vantagens e benefícios previstos em normas internas

inerentes aos regimes especiais que os trabalhadores estão implantados (Turno e Sobreaviso), mesmo

quando ativos em regime administrativo/teletrabalho, nos meses de abril, maio e junho de 2020, ou

eventuais períodos subsequentes nas mesmas condições, nas bases territoriais dos Sindicatos autores, sob

pena de pagamento de multa.

O processo foi distribuído para a 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro

e a MMª Juíza CISSA DE ALMEIDA BIASOLI, em 17/04/2020, concedeu, em parte, a tutela de

urgência requerida pelos Sindicatos autores, para determinar que "a empresa ré se abstenha de

implementar as medidas de redução de jornada e de remuneração na forma do plano de resiliência,

segundo comunicado aos sindicatos no documento nº RH/RSGE/RSIND 0094/2020 com data de 01/04

/2020, mantendo os substituídos na percepção dos mesmos direitos, vantagens e benefícios previstos em

normas internas inerentes aos regimes especiais em que os trabalhadores estão inseridos, mesmo

quando ativos em regime administrativo/teletrabalho, até negociação coletiva, sob pena de aplicação de

" (ID. be9b3a2).multa diá ria de R$200,00 à ré, por cada empregado substituído
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Os embargos de declaração opostos pela PETROBRAS contra a aludida

decisão foram rejeitados, por não ter o MM. Juízo de origem vislumbrado a ocorrência de omissão,

contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 897-A da CLT.

A requerente impetrou Mandado de Segurança (nº 0100835-

46.2020.5.01.0000), o qual foi distribuído à Excelentíssima Desembargadora MARIA HELENA

MOTTA, que, em 12/05/2020, indeferiu a liminar requerida pela PETROBRAS, por não ter vislumbrado,

em cognição sumária, a verossimilhança da alegação e o perigo da demora.

Diante da tentativa infrutífera de sustar os efeitos da tutela de urgência

deferida pelo MM. Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, a requerente, inicialmente, interpôs

Agravo Regimental, o qual foi distribuído à Excelentíssima Desembargadora EDITH MARIA CORRÊA

TOURINHO, que o extinguiu sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC/2015, eis

que compete ao Excelentíssimo Presidente deste Regional, na forma dos artigos 25, VIII, e 230, do

Regimento Interno, decidir pedido de suspensão de liminar (ID. 50e401c).

Em seguida, foi instaurado um procedimento administrativo (PROAD

6200/2020), por meio do qual a PETROBRAS formulou novo requerimento de suspensão da execução da

tutela de urgência deferida pelo MM. Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da

Ação Civil Pública nº 0100301-71.2020.5.01.0075.

O Excelentíssimo Presidente deste Tribunal Regional da Primeira Região,

Desembargador JOSÉ DA FONSECA MARTINS JÚNIOR, em 08/05/2020, houve por bem indeferir o

pedido formulado pela sociedade de economia mista federal PETROBRAS, pelos seguintes fundamentos

(ID. 4de2bb1 - Págs. 2/14):

"A Petrobrás ressalta às fls. 186/187 que, de início, as medidas são 'temporárias e
adotadas em caráter emergencial diante do estado de calamidade pública e força maior
reinante no País e no mundo, fato notório que independe de prova'.

No entanto, não há nos presentes autos a comprovação de qualquer negociação anterior
ao estabelecimento das medidas restritivas ao direito dos empregados da sociedade de
economia mista federal, descritos às fls. 185.

Com efeito, destaquem-se as determinações contidas no art. 7º, incisos VI, XIII e XXVI,
da Constituição Federal:

'Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:

VI - irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo de
trabalho;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho.'
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Verifica-se que os mencionados dispositivos da Lei Maior garantem aos trabalhadores
urbanos e rurais a intervenção das entidades sindicais para que, por meio de concessões
mútuas, se chegue a um acordo de vontades formalizado por intermédio de acordo
coletivo ou convenção coletiva de trabalho, possibilitando a conjugação de interesses
econômicos dos empregadores e a proteção dos direitos dos empregados, estimulando a
autocomposição dos conflitos de natureza trabalhista.

Os aludidos preceitos, atinentes aos direitos sociais, são de ordem pública, normas
cogentes e não podem ser modificadas pela vontade dos interessados.

Destaque-se a lição do Ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes:

'Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como
verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de
Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos hipossuficientes,
visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do
Estado Democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal.

(...)

Os direitos sociais previstos constitucionalmente são normas de ordem pública, com a
característica de imperativas, invioláveis, portanto, pela vontade das partes contraentes
da relação trabalhista.

(...)

A Constituição de 1988, portanto, consagrou diversas regras garantidoras da
socialidade e corresponsabilidade, entre as pessoas, os diversos grupos e camadas
socioeconômicas.'

Imprescindível ressaltar que no Ofício RH/RSGE/RSIND 0094/2020, encaminhado pela
Petrobrás às entidades sindicais e datado de 01 de abril de 2020 (fls. 212), a sociedade
de economia mista apenas relatou aos Sindicatos as medidas tomadas, impactando
diretamente as relações trabalhistas.

Conforme manifestação do Ministério Público do Trabalho, acostada às fls. 178/179,
não se logrou, ainda, a formalização de acordo entre a Petrobrás e as entidades
sindicais envolvidas. Desta forma, as medidas dispostas às fls. 185 foram adotadas pela
sociedade de economia mista federal de forma unilateral.

Impõe-se destacar que, principalmente neste delicado momento de pandemia causado
pelo coronavírus (COVID-19), há a premente necessidade de se convergirem esforços
para o atingimento de um bem comum. A imposição unilateral das mudanças nas
relações trabalhistas pela Petrobrás fere não só os supracitados comandos insertos no
art. 7º, incisos VI, XIII e XXVI da Constituição Federal, mas também os postulados da
dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
constantes no art. 1º, incisos III e IV da Lei Maior, fundamentos da República
Federativa do Brasil. Conflitos surgidos nas relações trabalhistas, a partir de
necessidades de ambas as partes, devem ser norteados também pelo art. 170 da
Constituição Federal, que dispõe que 'a ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social'.

Destaque-se também a doutrina do Ministro Gilmar Ferreira Mendes acerca das normas
constitucionais contidas no art. 7º da Lei Maior:

'Todas essas normas parecem conter diretrizes dirigidas primariamente ao legislador,
ou a este e à Administração com o objetivo de garantir a proteção necessária ao
trabalhador no que concerne ao salário - determinando-se até mesmo a criminalização
no caso de retenção indevida; (...) ou, ainda, com o objetivo de criar disciplina
normativa apta ao reconhecimento e aplicação das convenções e acordos coletivos e de
propiciar a proteção do emprego contra a automação.

Nesses casos, não se pode falar, a priori, em um direito subjetivo em face do
empregador, mas, mais precisamente, de deveres de proteção que devem ser satisfeitos e
implementados pelo legislador e pela Administração.'
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Desta forma, verifica-se que as normas do art. 7º da Constituição Federal
consubstanciam-se em um dever geral de proteção, imposto de forma precípua ao
legislador e à Administração.

O E. Supremo Tribunal Federal (STF) discutiu a dimensão constitucional da autonomia
coletiva nos autos do RE 590.415/SC, cuja ementa segue reproduzida abaixo, in verbis:

'DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA
INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS.

(...)

3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica situação de assimetria de
poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia
coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia
individual.

4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da
vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência
mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada
na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do
Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os
trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria
vida. (...)' (STF, Plenário, RE 590.415/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 29/05
/2015)

No exame do segundo agravo regimental no RE 895.759/PE, o Pretório Excelso também
tratou do tema, nos seguintes termos, in verbis:

'TRABALHISTA. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. TRANSAÇÃO DO CÔMPUTO DAS HORAS IN
INTINERE NA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO. CONCESSÃO DE VANTAGENS
DE NATUREZA PECUNIÁRIA E DE OUTRAS UTILIDADES. VALIDADE. 1.Conforme
assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590.415
(Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/05/2015, Tema 152), a Constituição Federal
"reconheceu as convenções e acordos coletivos como instrumentos legítimos de
prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas", tornando explícita inclusive
"a possibilidade desses instrumentos para a redução de direitos trabalhistas". Ainda
segundo esse precedente, as normas coletivas de trabalho podem prevalecer sobre "o
padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores,
desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade
absoluta.(...)' (STF, Segunda Turma, Segundo Ag. Rg. no RE 895.759/PE, Relator
Ministro Teori Zavascki, DJe 23/05/2017)

Conforme demonstrado, o E. STF estimula a autocomposição nos conflitos trabalhistas,
valorizando a negociação coletiva, nos termos do art. 7º, incisos VI, XIII e XXVI, da
Constituição Federal.

Importante salientar ainda que o poder de direção do empregador, fundamentado no
art. 2º, caput, da CLT, não é ilimitado e deve ser pautado - mormente no caso de
sociedade de economia mista federal - pelo postulado da razoabilidade, especialmente
diante do delicado quadro vivenciado no País, devendo buscar o caminho da negociação
a fim de que sejam sopesados os interesses econômicos e sociais envolvidos.
Imprescindível ressaltar que não se aplicam à sociedade de economia mista as
disposições contidas no caput do art. 3º da Medida Provisória nº 936/2020, por força da
disposição contida no parágrafo único do mesmo artigo 13.

Destaque-se também, pela pertinência, que há acordo coletivo de trabalho vigente
firmado entre a Petrobrás e entidades sindicais representativas da categoria
profissional e que as minutas ao mencionado acordo coletivo (ACT 2019-2020),
acostadas às fls. 214/218, não versam sobre as medidas restritivas descritas às fls. 185.

Por fim, infere-se que a tutela de urgência concedida pelo M.M. Juízo da 75ª Vara do
Trabalho reveste-se de todos os pressupostos legais e está sujeita a condição resolutiva,
qual seja, a negociação coletiva, devendo desta forma ser mantida em seus devidos
termos.
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Assim sendo, com fulcro em todas as razões expostas, INDEFIRO o pedido formulado
pela sociedade de economia mista federal Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, por
não preencher os requisitos do art. 12, §1º, da Lei nº 7.347/85, do art. 4º,§ 1º da Lei nº
8.437/92 e do art.230 do Regimento Interno deste E. Tribunal Regional do Trabalho da
1ª Região."

A situação de calamidade pública formalmente reconhecida pelo Governo

Federal, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 2020, publicado em 20/03/2020, em decorrência da

pandemia do Covid-19, ocasionou uma avalanche de medidas restritas para preservação da saúde e da

vida, com o objetivo de evitar ou, ao menos, reduzir, a contaminação na comunidade, como o isolamento

e o distanciamento social. Essas regras de recesso forçado ocasionaram não só a diminuição e até mesmo

paralisação de diversas atividades empresariais, como, também, a redução de consumo, gerando uma

crise mundial de múltiplas faces, com reflexos sanitários, econômicos, políticos e trabalhistas, dentre

outros.

Diante desse cenário, o Presidente da República editou Medidas

Provisórias para estruturar as relações de trabalho durante essa crise sem precedentes, buscando proteger

tanto os empregos, quanto as próprias empresas.

A Medida Provisória nº 927, editada pelo Governo Federal em 22/03

/2020, estabeleceu, em seu artigo 3º, algumas medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos

empregadores, dentre outras, para enfrentamento do estado de calamidade pública causado pela pandemia

do coronavírus (Covid-19), verbis:

"Art. 3º Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de
calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas
pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas:

I - o teletrabalho;

II - a antecipação de férias individuais;

III - a concessão de férias coletivas;

IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;

V - o banco de horas;

VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;

VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e

VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS."

Já a Medida Provisória nº 936, editada pelo Governo Federal, em 01/04

/2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs sobre

medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
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emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19),

estabeleceu que o empregador poderia ajustar com seus empregados, por meio de acordo individual, a

redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, com preservação do valor do salário-hora,

observando-se os requisitos lá estipulados, bem como a suspensão temporária do contrato de trabalho,

nos seguintes termos:

"Art. 3º São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda:

I - o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda;

II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e

III - a suspensão temporária do contrato de trabalho."

Constata-se que a PETROBRAS instituiu um Plano de Resiliência,

também denominado de "Plano de Preservação de Caixa", de forma emergencial, com vigência a partir

de 01/04/2020, por meio do qual estabeleceu "medidas necessárias para assegurar a sustentabilidade da

a", quais sejam (ID. 4b7da8b - Pág. 17):Companhi

"* Postergação do pagamento, entre 10% a 30%, da remuneração mensal de
empregados com função gratificada (gerentes, coordenadores, consultores e
supervisores), referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020, com a devida
restituição no mês de setembro de 2020, Consulto Master 30%, Gerente/Assistente
/Consultor Sênior 25%, Gerente Setorial/Coordenador/Consultor 20%, Supervisor 10%
e Assessor 10 a 30%.

* Mudança temporária de regime especial de trabalho (Turno e Sobreaviso) para
regime administrativo - medida voltada apenas aos empregados que não estiverem
cumprindo as escalas de trabalho, ou seja, não estejam participando dos processos
produtivos da companhia, nos meses de abril, maio e junho de 2020.

* Redução temporária da jornada de trabalho dos empregados do regime administrativo
de 8 para 6 horas diárias, com a consequente redução proporcional da remuneração em
25%, nos meses de abril, maio e junho de 2020. Essa redução não se aplica aos
empregados que tiverem alteração do regime especial de trabalho para o regime
administrativo e aos ocupantes de função gratificada, considerando que a remuneração
desses empregados já terá sido impactada com as medidas citadas acima."

Indene de dúvidas que as medidas adotadas pela PETROBRAS

repercutem na remuneração de seus empregados, causando sua redução, seja pela diminuição da jornada

de trabalho, seja pela alteração de regime de trabalho (do operacional para o administrativo), com a

consequente supressão de adicionais e gratificações pagos, como adicional de regime especial de campo

e adicional regional de confinamento, dentre outros.

Cumpre destacar que o parágrafo único do artigo 3º da Medida Provisória

nº 936/2020 prevê, expressamente, que o disposto em seu , que assenta a possibilidade de reduçãocaput

de jornada e de salário, "não se aplica, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de

" (marcamos).economia mista, inclusive às suas subsidiárias, e aos organismos internacionais
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Nesses termos, tem-se que as medidas de redução de jornada e de salário

impostas pela PETROBRAS, sociedade de economia mista, não encontram guarida na Medida Provisória

nº 936/2020.

Nem se alegue que o Plano de Resiliência instituído pela requerente

estaria em consonância com a Medida Provisória nº 927/2020, pelo fato de esta não excluir de sua

incidência os integrantes da Administração Pública Direta e Indireta e, também, por apresentar, em seu

artigo 3º, um rol de medidas meramente exemplificativo, ao utilizar a expressão "dentre outras" em sua

redação.

Ainda que a Medida Provisória nº 927/2020 privilegie a autonomia da

vontade e deixe aberta a possibilidade de o empregador adotar outras ações para o enfrentamento dos

efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da

renda, tal possibilidade não pode ser interpretada de forma ampla, para incluir a imposição de redução de

jornada e de salário, sob pena de autorizar ações unilaterais, praticadas ao arrepio da lei.

Observa-se, também, que a Carta Magna, acolheu o princípio da

irredutibilidade salarial, nos termos do inciso VI, de seu artigo 7º, o qual somente pode ser mitigado

mediante negociação coletiva. Diante desse cenário, tem-se que medidas de redução da jornada de

trabalho e, proporcionalmente, do salário do empregado, não estão respaldadas pela Medida Provisória nº

927/2020. Tanto é verdade que tal questão foi tratada pelo Presidente da República em uma Medida

Provisória exclusivamente editada para esse fim (nº 936/2020).

Da mesma forma, a possibilidade de redução salarial com fulcro no artigo

503 da CLT, sob o fundamento de que o estado de calamidade pública instaurado pela pandemia do

Covid-19 seria equiparado a caso de força maior, também encontra óbice no artigo 7º, inciso VI, da

CRFB/88, eis que vale repetir, a irredutibilidade salarial é situação excepcional, que pode ocorrer, tão

somente, mediante prévia negociação coletiva.

Ressalte-se ser inaplicável, ao caso, o parágrafo único do artigo 1º da

Medida Provisória nº 927/2020, que equipara o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto

Legislativo nº 6/2020, para fins trabalhistas, à hipótese de força maior, nos termos do disposto no artigo

501 da CLT, o qual estipula, expressamente, em seu parágrafo 2º, a necessidade de comprovação de que

o motivo de força maior afetou drasticamente a saúde financeira da empresa, eis que essa situação sequer

foi demonstrada nos presentes autos. Assim está redigido o dispositivo legal mencionado, :verbis

"Art. 501 - Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável, em relação à
vontade do empregador, e para a realização do qual este não concorreu, direta ou
indiretamente.

§ 1º - A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior.
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§ 2º - À ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for
suscetível de afetar, em tais condições, a situação econômica e financeira da empresa
não se aplicam as restrições desta Lei referentes ao disposto neste Capítulo."
(marcamos)

 Não se pode perder de vista, também, que as medidas previstas no Plano

de Resiliência instituído pela PETROBRAS foram impostas , não tendo sido precedidasunilateralmente

de prévia negociação coletiva, nos moldes do artigo 7º, da CRFB/88.

Da mesma forma, ainda que fosse aplicado, , o regramento previstoin casu

na Medida Provisória nº 936/2020 para chancelar a conduta da agravante e que o E. STF tenha

reconhecido a validade dos acordos individuais para implementação de medidas de redução de jornada e

de salário, desde que celebrados dentro da legalidade, durante o período de calamidade pública, sem a

presença de vícios insanáveis (ADI 6363), tampouco foram firmados tais ajustes entre a PETROBRAS e

seus empregados.

Considerando que as medidas emergenciais adotadas pela agravante

foram implantadas de forma completamente unilateral, sem negociação prévia ou celebração de acordos

individuais com seus empregados; que não houve comprovação da precariedade financeira da empresa a

justificar a adoção de tais ações em curto espaço de tempo (a partir de 01/04/2020, isto é, poucos dias

depois da instauração do estado de calamidade pública, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 2020,

publicado em 20/03/2020) e que deve ser assegurado o direito constitucionalmente garantido à

irredutibilidade salarial da grande massa de hipossuficientes atingidos pelo Plano de Resiliência, não se

verifica qualquer arbitrariedade na tutela de urgência deferida na causa originária, a qual deve ser

integralmente mantida. Por conseguinte, tem-se por igualmente escorreita a decisão prolatada pelo

Excelentíssimo Presidente deste Regional, nos autos do PROAD 6200/2020, que indeferiu o

requerimento formulado pela ora agravante, de suspensão da referida decisão, nos termos do artigo 230,

do RI-TRT 1ª Região.

Pelos mesmos motivos anteriormente explanados, não vislumbro, nos

presentes autos, consoante dispõe o artigo 300, do CPC/2015, a plausibilidade do direito perseguido,

tampouco o perigo de dano alegado, até porque a decisão do MM. Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio

de Janeiro está sujeita à condição resolutiva, qual seja, a instauração de negociação coletiva entre a

PETROBRAS e os Sindicatos de classe de seus empregados, o que leva ao indeferimento da tutela de

urgência pretendida pela PETROBRAS.
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Nessa mesma direção, merece destaque o exposto no parecer do

Ministério Público do Trabalho, da lavra da Ilustre Procuradora MÔNICA SILVA VIEIRA DE

CASTRO, opinando não só pelo desprovimento do presente agravo, como, também, pelo indeferimento

do pedido de concessão de efeito suspensivo, pelos fundamentos abaixo reproduzidos (ID. 9f81536):

"No mérito, contudo, não merece provimento. Vale aqui transcrever trechos da decisão
agravada, por compatíveis com nosso entendimento (...)

Alie-se a isso o fato de que, em sua manifestação anterior, no ID da7e2a3, o parquet
traçou os seguintes termos:

'Naquela ACP, os sindicatos alegam que o plano de resiliência foi adotado pela empresa
de forma unilateral, sem qualquer negociação coletiva com os sindicatos autores e,
ainda, que o art. 3º da MP 936/2020 não se aplica a sociedades de economia mista, caso
da Petrobrás.

Nesse momento de pandemia, a MP 936/2020 surgiu para disciplinar as relações
contratuais entre trabalhadores e a iniciativa privada, não podendo ser aplicada aos
órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de
economia mista, inclusive às suas subsidiárias, e aos organismos internacionais,
sociedades de economia mista, por força do que expressamente dispõe seu art. 3º,
parágrafo único. Assim, independentemente da decisão do STF, que considerou
desnecessária a participação da entidade sindical nas negociações para redução da
jornada de trabalho e do salário, e para a suspensão temporária do contrato de
trabalho, tal decisão não alcança a Petrobrás, que ainda se reveste da natureza jurídica
de sociedade de economia mista, fora, portanto, da abrangência da MP 936/2020.

Ora, ainda que a Petrobrás não possa se valer da excepcionalidade descrita na Medida
Provisória, pode tentar conciliar suas necessidades às inalienáveis necessidades dos
trabalhadores, que se sobrepõem aos interesses meramente econômicos, por intermédio
da faculdade prevista no art. 7º, VI, da CR, convocando as entidades sindicais
interessadas para a negociação coletiva. Em virtude de sua natureza jurídica, somente
dessa forma é possível admitir-se a redução salarial, em suas mais diversas
modalidades e variadas expressões, uma vez que a Carta Magna é expressa ao vedar a
irredutibilidade salarial, salvo se prevista em convenção ou acordo coletivo.

Como se isso não bastasse, a decisão do STF na ADI 6363 considerou desnecessária a
realização de acordo coletivo nessas hipóteses, contudo, não dispensou a negociação
individual, que sequer ocorreu no presente caso. De forma unilateral, a Petrobrás
resolveu adotar medidas econômicas restritivas para os trabalhadores, considerando
suas próprias necessidades e abstraindo-se da urgência que o ser humano possui de se
alimentar diariamente, pagar suas contas e sobreviver, o que atenta, ferozmente, contra
o direito à vida e a dignidade da pessoa humana.

Assim, levando-se em consideração a natureza jurídica da Petrobrás e a total ausência
de negociação coletiva, entendemos que o plano de resiliência por ela proposto não
pode subsistir, até que seja validado pelas entidades sindicais envolvidas, por
intermédio de convenções ou acordos coletivos de trabalho.

No tocante ao pedido de concessão da tutela de urgência incidental, formulado na
petição de ID 94bca4d, entendemos totalmente descabido. Primeiramente, porque visa a
agravante, por via transversa, obter a satisfação integral de seu pleito, uma vez que o
pedido aqui formulado repete aquele que é objeto do próprio agravo regimental, qual
seja, a suspensão integral da Tutela de Urgência deferida pelo Juízo da 75ª Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro.

Em segundo lugar, o efeito suspensivo não é próprio do agravo regimental, cabível
apenas das decisões monocráticas proferidas pelos Desembargadores do Tribunal, com
a finalidade de provocar a manifestação do Colegiado. Tanto que o Regimento Interno
do STF, em seu art. 317, § 4º, é expresso ao determinar que: O agravo regimental não
terá efeito suspensivo.
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Note-se que, ainda que, em tese, se pudesse admitir o efeito suspensivo, estaria ele
condicionado à relevância dos fundamentos e ao receio de lesão grave ou de difícil
reparação, o que não se observa na presente hipótese.

Em face do exposto, manifesta-se o Ministério Público pelo conhecimento e não
provimento do agravo, e pelo indeferimento do pedido de concessão de efeito
suspensivo."

Nesses termos,  requerida pela PETRÓLEOindefiro a tutela de urgência

BRASILEIRA S/A - PETROBRAS em sua petição de ID. 94bca4d e nego provimento ao Agravo

 por ela interposto, mantendo a decisão do Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, e, emRegimental

consequência, os efeitos da decisão antecipatória proferida pelo MM. Juízo da 75ª Vara do Trabalho do

Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil Pública nº 0100301-71.2020.5.01.0075.

Conclusão do recurso

Conheço do Agravo Regimental,  requeridaindefiro a tutela de urgência

pela PETRÓLEO BRASILEIRA S/A - PETROBRAS em sua petição de ID. 94bca4d, e, no mérito, nego-

lhe provimento.

Acórdão

A C O R D A M os Desembargadores que compõem o Órgão Especial do

Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, por unanimidade,  do Agravo Regimental, conhecer i

 requerida pela PETRÓLEO BRASILEIRA S/A - PETROBRAS em suandeferir a tutela de urgência

petição de ID. 94bca4d, e, no mérito,negar-lhe provimento.

Rio de Janeiro,  25 de junho de 2020.

MARIA DAS GRAÇAS CABRAL VIEGAS PARANHOS
Desembargadora e Relatora
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St/pevm

Votos

Número do processo: 0101386-26.2020.5.01.0000
Número do documento: 20061816091935300000046605253

https://pje.trt1.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061816091935300000046605253
Assinado eletronicamente por: MARIA DAS GRACAS CABRAL VIEGAS PARANHOS - 02/07/2020 11:23:12 - 0a4e8c3


