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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro

 ACPCiv 0100915-83.2018.5.01.0063
RECLAMANTE: SINDICATO TRABALHADORES EMPR PROPRIAS CONT IND 
TRANSP PETROLEO GAS MAT PRIMAS DERIV PETROQ AFINS ENERG BIOMAS 
OUTR RENOV COMBUS ALTERN NO EST RJ
RECLAMADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Relatório

Vistos etc.

SINDICATO TRABALHADORES EMPR PROPRIAS CONT IND
TRANSP PETROLEO GAS MAT PRIMAS DERIV PETROQ AFINS ENERG BIOMAS OUTR
RENOV COMBUS ALTERN NO EST RJ - qualificado nos autos, ajuizou ,  Ação Civil Pública
na data de 12/09/2018 em face de Postulou,PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS -. 
após exposição fática e jurídica, as verbas e direitos elencados na prefacial. Atribuiu à 
causa o valor de R$ 1.000,00.

Na Decisão de ID 12e47f7, foi indeferida a tutela de urgência
requerida pela parte autora.

Na primeira assentada, registrada em Ata de ID 280e73f, foi
deferida a prova pericial.

Contestação da ré recebida em ID 6932aa6.

Réplica autoral em ID d326f0f.

Réplica autoral em ID d326f0f.

Laudo pericial em ID c72e6a6.

Esclarecimentos sobre o Laudo pericial em ID 57d97c7 e ID
635fa6d.

No prosseguimento da assentada, registrada em Ata de ID
83ff633, o Juízo colheu o depoimento da preposta da acionada, bem como acolheu a
contradita da testemunha trazida pelo autor, sendo registrados os respectivos
protestos.

Sem mais provas, encerrou-se a instrução.
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Memoriais autorais em ID f2bcc01.

Em ID 8d127e1, Parecer do MPT, manifestando-se pela rejeição
das preliminares e pela procedência parcial dos pedidos da petição inicial.

Propostas conciliatórias, oportunamente formuladas, rejeitadas
pelas partes.

Autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Tudo visto e examinado,

DECIDO.

Fundamentação

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A petição inicial observou satisfatoriamente os requisitos
previstos no art. 840, § 1º, da CLT, que exige apenas breve exposição dos fatos de que
resulte o dissídio, dado o princípio da simplicidade que informa o processo do
trabalho. Tanto é assim, que a reclamada apresentou contestação quanto aos pedidos
elencados na prefacial, evidenciando o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa. 

Rejeito.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O valor da causa não se confunde com o valor de eventual
condenação. O importe atribuído pela parte autora é compatível com a natureza dos
pedidos formulados, não tendo a ré demonstrado o contrário. 

Rejeito.

PRESCRIÇÃO 

Considerando que o autor, em réplica (ID d326f0f), declarou que
as alterações alegadas na exordial ocorreram a partir de outubro/2017, inexiste
prescrição a ser pronunciada. 

Rejeito.

DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE NORMA COLETIVA 

Assinado eletronicamente por: ANNE SCHWANZ SPARREMBERGER - Juntado em: 01/10/2021 12:52:04 - 255cae7



O autor alega que a ré, em observância ao teor da Cláusula 55ª
do ACT 2017/2019, concedia folgas inerentes aos regimes de turno ininterrupto de
revezamento, sobreaviso ou especial de campo para os empregados do regime
administrativo nas hipóteses em que estes eram convocados para o trabalho eventual
em alto mar ou em áreas terrestres distantes ou de difícil acesso. Refere, contudo, que
a ré, de forma unilateral e prejudicial – e sem que tenha havido alteração da norma
coletiva ou da situação fática –, alterou o tratamento antes conferido a esses
empregados do regime administrativo quando convocados para trabalhar em regimes
especiais de forma eventual. Que a alteração foi no sentido de não mais aplicar a tais
empregados – que realizassem jornada regular de 8 horas – o regime de sobreaviso,
retirando, assim, o direito às folgas e à remuneração decorrentes do regime de
sobreaviso. Disse que, atualmente, compete a cada chefia imediata definir se
determinado trabalho está, ou não, enquadrado no regime de sobreaviso, devendo o
próprio empregado justificar eventual jornada superior a 8 horas. Aduz que os
trabalhadores do regime administrativos que são deslocados para o trabalho eventual
em embarcações ou em viagens realizam tarefas de apoio operacional de que trata o
art. 5º da Lei 5.811/72, as quais ocorrem de forma contínua, durante as 24 horas do
dia. Entende que em razão das reais características das atividades de apoio operacional
desempenhadas pelos empregados do regime administrativo, quando nos embarques
eventuais, o regime de trabalho é o de sobreaviso. 

Em decorrência de suas alegações, requer a condenação da ré
em obrigação de fazer, “para que restabeleça a sistemática anterior à alteração
unilateral por ela perpetrada, em relação aos substituídos que, originariamente
engajados em regime administrativo, trabalhem em condições especiais, conforme
previsão normativa da atual cláusula 55ª do acordo coletivo de trabalho, vigente até 31
/08/2019, concedendo as folgas e a remuneração decorrentes do regime de sobreaviso,
no percentual fixado em norma coletiva, tal como ocorria anteriormente à alteração in

 pejus perpetrada, fixando-se prazo e astreintes.”

A ré, ao seu turno, nega que tenha efetuado qualquer alteração
em relação a esse tema específico. Sustenta que não houve descumprimento da
Cláusula 55ª do ACT, sendo que os normativos internos da empresa mantêm a mesma
regra prevista na norma coletiva. Aduz que o normativo coletivo é expresso ao afirmar
que as folgas e a remuneração dos regimes especiais de trabalho são devidos ao 
empregado que eventualmente realiza trabalho nesses regimes especiais de trabalho;
isto é, que seja engajado em uma atividade com as características próprias das
atividades em regime de turno de revezamento (que é o trabalho contínuo realizado
por empregados que se alternam em um posto de trabalho para garantir a
continuidade operacional), ou em sobreaviso (que é o trabalho realizado sob demanda,
podendo ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, que requer que o empregado
permaneça 24 horas à disposição no local de trabalho).
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A requerimento do autor, foi deferida a produção de prova
pericial, cujo laudo foi anexado no ID c72e6a6.

Para viabilizar a perícia, o sindicato-autor indicou cinco
empregados da ré, lotados no Centro de Pesquisas da Petrobras – CENPES, todos eles
sendo do regime de trabalho administrativo.

Em síntese, exsurge do laudo pericial a informação, passada
pela reclamada –  –, no sentido de que osporém, não referida na contestação, friso
gestores da empresa teriam cometido equívoco quando enquadraram os cinco
empregados periciados no regime de sobreaviso – e, via de consequência, lhes
concederam folgas e remuneração próprias dos regimes especiais de trabalho –, sob o
argumento principal de que, não obstante tenham sido efetivamente deslocados para
a prestação de labor eventual em embarcações, tais funcionários permaneceram
exercendo atividade administrativa (“embarque administrativo”).

Isso fica claro a partir dos seguintes trechos do laudo pericial e
dos esclarecimentos prestados pelo Perito:

“(...) A gerência por equívoco enquadrou-os
no Regime de Sobreaviso, o que resultou de terem recebido
remuneração indevida. Tão logo foi comprovado o desvio de
engajamento, houve apresentação do RH da Petrobras, em 05 de
Outubro de 2017, demonstrando o erro da gerência e explicando o
padrão correto de remuneração de tais funcionários.” ID c72e6a6 -
Pág. 4

“(...) O que aconteceu, à época, foi que
houve uma interpretação do gerente, com relação a atuação dos
empregados, não diferenciando a tarefa que seria executada.”  ID
57d97c7 - Pág. 13

“Afirmativo, já que estavam sendo
remunerados de forma equivocada. Tão logo foi descoberto o erro
cometido pelos gerentes, a área de recursos humanos
providenciou a reunião (05/10/2017), orientando-os sobre o
padrão correto de remuneração do embarque administrativo (vide
resposta ao quesito 7 dos reclamantes). A partir da citada data, os
gerentes passaram a seguir o padrão correto e a enquadrar a
atividade do empregado como embarque administrativo, quando
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eles deixaram de receber adicional de sobreaviso, sendo
remunerados pelo confinamento, referente aos dias que

.”estivessem no regime administrativo  ID 57d97c7 - Pág. 15

“Os gerentes por não saberem enquadrar
corretamente as atividades de sobreaviso (turno ininterrupto de 12
horas) ou embarque administrativo, registravam os empregados
que se deslocavam do seu local de serviço, como regime de
sobreaviso. A reclamada não informou desde quando isso
acontecia.” ID 57d97c7 - Pág. 18

“(...) Complementando o que foi informado,
esclarece que no caso dos empregados que exercem atividades
administrativas, suas tarefas, mesmo embarcado, são diferentes
das atividades operacionais.” ID 57d97c7 - Pág. 13/14

A ocorrência do dito equívoco também foi referida pela
preposta da ré, quando, em seu depoimento, afirmou: “(...) que nunca houve alteração
dessa norma, mas pode ter acontecido algum erro de interpretação da   orma   por

que a norma diz respeito tanto a regulamento interno da réparte da gestão local; 
quanto à norma derivada de negociação coletiva;”.

Causa estranheza a este Juízo, porém – tal como restou referido
no parecer do MPT – que a reclamada, em nenhum momento da sua contestação,
tenha feito qualquer alusão à ocorrência do alegado equívoco por parte de seus
gestores quando da interpretação/aplicação da norma coletiva e dos normativos
internos. 

Ao revés, limitou-se a reclamada a sustentar que tais normas
sempre foram observadas e cumpridas pela empresa, e que não sofreram qualquer
tipo de alteração. Ainda, a contestante defendeu que “o acordo coletivo assinado pelo
sindicato assegura as folgas e a remuneração para o empregado engajados no regime

, - no sentido de afastar qualquerespecial, ainda que eventual. Esse é o fato gerador.”
interpretação que abrangesse a atividade administrativa.

Ocorre, entretanto, que o sindicato-autor, desde a exordial – tal
como referido no parecer do MPT –, deixa expresso que os empregados substituídos
na presente ACP são aqueles do regime administrativo que, quando deslocados para
prestar labor eventual em embarcações ou em viagens para áreas terrestres distantes
ou de difícil acesso, . exercem atividades de apoio operacional

Isso fica claro a partir do seguinte trecho da exordial, : in verbis
“Destaque-se que os substituídos, ao embarcarem ou viajarem para áreas operacionais
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situadas em áreas terrestres distantes ou de difícil acesso, executam tarefas de apoio
.”operacional de que trata o já mencionado art. 5º da Lei 5.811/72

E assim dispõe o art. 5º da mencionada Lei nº 5.811/72:

“Art. 5º Sempre que for imprescindível à
continuidade operacional durante as 24 (vinte e quatro) horas do
dia, o empregado com responsabilidade de supervisão das
operações previstas no art. 1º, ou engajado em trabalhos de
geologia de poço, ou, ainda, em trabalhos de apoio operacional às
atividades enumeradas nas alíneas "a" e "b" do § 1º do art. 2º,

.poderá ser mantido no regime de sobreaviso

§ 1º Entende-se por regime de sobreaviso
aquele que o empregado permanece à disposição do empregador
por um período de 24 (vinte quatro) horas para prestar assistência
aos trabalhos normais ou atender as necessidades ocasionais de
operação.

§ 2º Em cada jornada de sobreaviso, o
trabalho efetivo não excederá de 12 (doze) horas”.”

De fato, o dispositivo legal supra transcrito reconhece o
enquadramento no regime de sobreaviso àqueles empregados que realizam trabalhos
de apoio operacional – o que, a toda evidência, rechaça a declaração da preposta de
que “a atividade de se prestar  é de natureza administrativa eapoio à embarcação
realizada na própria embarcação em então, não há alteração de regime.”

Inclusive, no aspecto, o Perito respondeu  aoafirmativamente
quesito 13 formulado pelo autor, a saber: “Se, considerada a característica das
atividades operacionais ocorrerem de forma ininterrupta, durante as 24 (vinte e
quatro) horas do dia, podem ocorrer - como de fato ocorrem, incidentes operacionais
que demandem a presença, in loco, do trabalhador de apoio operacional, a qualquer

 (ID c72e6a6 - Pág. 10)momento do dia ou da noite.”

Soma-se a isso, ainda, o quanto restou declarado pela preposta
da ré em seu depoimento, : in verbis “que  o empregado da áreageralmente
administrativa é convocado para a embarcação para fazer o trabalho da área
administrativa; que quando aparece na folha de ponto ‘sobreaviso’, significa, pela
norma, que o profissional teria, naquele período, se ativado em atividade própria da

; (...) área operacional que se o empregado administrativo trabalha embarcado em
(ID, terá seu regime alterado naqueles dias em que embarcado;”. atividade operacional

83ff633)
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Consoante se vê, a preposta da ré confessou: 1) que existe
possibilidade, sim, de que um empregado administrativo preste trabalho eventual em

; 2) que quando aparece “ ” na folha deatividade própria da área operacional sobreaviso
ponto significa que o empregado, naquele período, exerceu atividade própria da área

 – o que, por si, já fragiliza consideravelmente a alegação de supostooperacional
equívoco dos gestores quando do enquadramento dos empregados periciados no
regime de sobreaviso – alegação, esta, que, repito, somente veio a aparecer nos autos a
partir do laudo pericial, já que na contestação da ré tal tese não foi aventada.

Demais disso, mister ressaltar que a tese defensiva
consubstanciada na necessidade de se fazer distinção entre as atividades efetivamente
exercidas pelo empregado do regime administrativo quando embarcado para
prestação de labor eventual, para fins de enquadramento ou não no regime especial,
sequer encontra amparo na norma coletiva e nem nos normativos internos juntados
com a contestação.

Com efeito, assim dispõe a Cláusula 57ª do ACT de ID 1f8bff2 -
Pág. 12: 

“A Companhia garante que o trabalho
eventual, realizado nos regimes de Turno Ininterrupto de
Revezamento, Sobreaviso ou Especial de Campo, será pago
considerando as vantagens específicas e seus reflexos e
concedidas as folgas inerentes, proporcional ao número de dias
nestes regimes. 

Parágrafo único: Considera-se eventual o
trabalho realizado nos regimes citados no caput, cuja média anual
seja inferior a 10 dias/mês.”

No mesmo sentido, estabelece o normativo interno da ré –
referido na contestação – sobre Regimes e Condições de Trabalho – PE-1PBR-00073:

“6.1.8.Trabalho Eventual em Regimes
Especiais

a.É considerado eventual o trabalho
realizado em regimes especiais de trabalho, cuja média anula seja
inferior a 10 (dez) dias por mês.

b.Serão devidos os adicionais e
compensações conforme descrito no PE-1PBR-00082 de Parcelas
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Remuneratórias Transitórias e do PP-1PBR-00294 de Compensação
de Empregados, bem como direito às folgas correspondentes ao

.”regime especial a que estiver no período  (ID fc0ad82 - Pág. 6 e 7)

Outrossim, a partir da prova pericial produzida nos autos, restou
demonstrado que a reclamada, em momento posterior à reunião realizada em outubro
/2017 para tratar sobre o alegado equívoco dos gestores quando do enquadramento
dos cinco empregados periciados no regime de sobreaviso, editou novo normativo

, o qual sequer foi juntado aos autos ou mesmo informado pela demandada. interno

O Juízo somente teve conhecimento do teor do novo ato
normativo empresarial a partir da transcrição feita pelo Perito no bojo da sua peça de
esclarecimentos, de ID  57d97c7a.

Trata-se do normativo interno PP-1PBR-00515, editado em 27/12
/2018, o qual, dentre outras matérias, prevê:

“(...) 2.2 Trabalho Eventual
em Regime Especial de Trabalho

a. 0 Trabalho Eventual em
Regime Especial de Trabalho acontece quando o
empregado engajado em Regime Administrativo
deixa de realizar, em canter temporârio, as
atividades de seu Regime de Trabalho para realizar

.atividades de Regimes Especiais de Trabalho

. a1 0s Adicionais e Vantagens
aplicáveis ao Regime Especial de Trabalho no qual o
empregado estiver engajado temporariamente no
período (dias de trabalho e dias de folga projetada)
serão pagos de acordo com o descrito no Anexo A

. (...)” 57d97c7 - Pág. 1deste padrão normativo

O Perito também transcreveu a nova versão do referido
normativo, editada em 14/10/2019, passando a ser denominado de PP-1PBR-00515 ,-A
in verbis:

“(...)

2.2. Trabalho Eventual em
Regime Especial de Trabalho 

Assinado eletronicamente por: ANNE SCHWANZ SPARREMBERGER - Juntado em: 01/10/2021 12:52:04 - 255cae7



. a O Trabalho Eventual em
Regime Especial de Trabalho acontece quando o
empregado engajado em Regime Administrativo
deixa de realizar, em caráter temporário, as
atividades de seu Regime de Trabalho para realizar

.atividades de Regimes Especiais de Trabalho

. a1 O Gerente Imediato deve
avaliar se a atividade e as condições do trabalho a
ser realizado pelo empregado estão entre aquelas
descritas na definição dos Regimes Especiais,
conforme item 1.1 deste padrão normativo. Caso
contrário, o trabalho a ser realizado deverá ser
considerado uma atividade administrativa em
unidade operacional, conforme item 2.3 deste

.padrão normativo

O Trabalho Eventual ema2. 
Regime Especial de Campo constitui-se exceção à
regra descrita na alínea "a1" acima, tendo em vista
a natureza administrativa de algumas de suas
atividades.

a3. Os Adicionais e
Vantagens aplicáveis ao Regime Especial de
Trabalho no qual o empregado estiver engajado
temporariamente no período (dias de trabalho e
dias de folga projetada) serão pagos de acordo com

.o descrito no Anexo A deste padrão normativo

. Quando o empregadoa4
realizar Trabalho Eventual em Regime Especial de
Trabalho com uma média igual ou superior a 10
(dez) dias de trabalho por mês a cada período de 12
(doze) meses, o Regime de Trabalho do empregado
deve ser alterado a partir do primeiro dia do mês
subsequente para um dos Regimes Especiais de
Trabalho adotados na Companhia. 

(...)” (57d97c7 - Pág. 3)
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Denota-se, pois, que os dispositivos do ato normativo supra
transcritos concretizam a principal tese de defesa da reclamada, no sentido de deixar
expresso que, para ser enquadrado no regime especial, o empregado do regime
administrativo deve, necessariamente, deixar de realizar, em caráter temporário, a sua
atividade administrativa ordinária, para exercer, de forma eventual, atividades próprias
dos regimes especiais de trabalho. 

Chamo a atenção, ainda, para a seguinte referência feita pelo
Perito na oportunidade em que prestou esclarecimentos às partes acerca do laudo
pericial apresentado nos autos: “A norma citada foi editada em 14/10/2019, portanto, 
após a reunião que orientou os gerentes a forma correta de enquadrar os funcionários,

ID 57d97c7 - Pág. 18.” quando se deslocavam

De todo o exposto, concluo que o que de fato ocorreu, no caso
em concreto,  dos gestores da reclamada quando da aplicaçãonão foi equívoco ou erro
da cláusula da norma coletiva transcrita mais acima. Mas, isto sim, alteração prejudicial

, já que a reclamada, unilateralmente,das condições de trabalho dos substituídos
decidiu alterar a sistemática de aferição de enquadramento ou não desses
empregados no regime especial de sobreaviso. Tudo isso, em evidente afronta ao art.
468 da CLT e à Súmula 51 do TST.

Mas não é só: a alteração prejudicial feita unilateralmente pela
reclamada também importou na total ausência de observância da cláusula da norma
coletiva em questão – ou, em outras palavras, no seu próprio descumprimento –, já

.que tal cláusula não prevê interpretação restritiva

Ora, cediço que não pode o empregador se valer do seu poder
diretivo ou do seu  para restringir a eficácia de mandamento normativojus variandi
preceituado em ACT, notadamente diante do que prevê ao art. 7º, XXVI, da CF/88. Far-
se-ia necessária, isto sim, nova negociação coletiva  que, ao tratar da mesma matéria,
estabelecesse expressamente nova disciplina.

Destarte, ante a inequívoca alteração prejudicial das condições
de trabalho dos empregados substituídos, decorrente da nova interpretação patronal
do ACT implementada unilateralmente pela ré a partir de outubro/2017 – e que,
atualmente, se encontra inclusive materializada em novo ato normativo que sequer foi
informado nos autos pela reclamada (PP-1PBR-00515-A) –, concluo que procede a
pretensão autoral, neste particular.
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Via de consequência, condeno a reclamada na obrigação de
fazer constante do item “d” da exordial, a ser cumprida no prazo de 48 horas a contar
do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

FOLGAS EM SÁBADOS E DOMINGOS

Ainda   por conta da situação narrada no capítulo de sentença
precedente, aduz o autor que a alteração  promovida pela reclamada causouin pejus
prejuízos aos trabalhadores substituídos quando da transição destes do regime
especial de forma eventual para o regime originário administrativo. 

No aspecto, assim narra a exordial: 

“No regime regular, qual seja, o
administrativo, os substituídos laboram de segunda a sexta-feira e
folgam aos sábados e domingos. Contudo, ao desembarcarem das
plataformas e embarcações, nas quais permaneceram em regime
de sobreaviso, uma vez reconhecida a permanência neste regime,
os substituídos gozam as folgas a que fazem jus em virtude deste
regime de trabalho. Entretanto, embora estejam desembarcados e,
portanto, não mais submetidos ao regime de sobreaviso, a Ré
suprime folgas a que fariam jus os substituídos, em virtude do

.”regime administrativo  (ID 26b5cf2 - Pág. 9)

A ré, por sua vez, nega a ocorrência dos fatos constitutivos da
pretensão vestibular.

Não obstante a tese de negativa da demandada, a sua preposta
confessou “que se o empregado administrativo trabalha embarcado em atividade
operacional, terá seu regime alterado naqueles dias em que embarcado e, então,
poderá vir a não ter as folgas da escala 5X2, já que usufruirá das folgas inerentes ao

; que o empregado administrativo trabalha embarcado em atividaderegime especial
administrativa, não sofre alterações no regime e, portanto, permanece com as folgas

. (ID 83ff633)da escala 5X2;”

A esse respeito, mister trazer à colação os fundamentos do
parecer ministerial, que ora adoto como razão de decidir:

“A Ré claramente suprime as folgas de
sábado e domingo dos empregados do regime administrativo que
realizam trabalho eventual em regime de sobreaviso ao descontar
o sábado e domingo como dia de folga quando não forem
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realizados cinco dias consecutivos de trabalho (quando a folga de
embarque impedir o trabalho contínuo por cinco dias úteis). Aqui,
com alegação de não poder remunerar duas vezes o RSR, a Ré
confunde conceitos. O trabalho eventual em regime de sobreaviso
não altera o regime regular do trabalhador, que é administrativo.
Por esta razão, os sábados e domingos desse trabalhador são RSR.
A folga compensatória do embarque em regime de sobreaviso não
se confunde com o RSR e deve ser gozada em dias úteis, sob pena
de se retirar do trabalhador outro direito seu. Assim, os descontos

.”dos sábados e domingos não se justificam e são irregulares  (ID
8d127e1 - Pág. 13)

Procede, pois, o pedido.

Condeno a reclamada na obrigação de fazer constante do item
“e” da exordial, a ser cumprida no prazo de 48 horas a contar do trânsito em julgado,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de
descumprimento, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

DESLOCAMENTO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE

O sindicato-autor alega que após os empregados substituídos
desembarcarem em terra, a ré já os considera como gozando período de folga. Refere,
contudo, que tais empregados não estão no gozo de suas folgas quando do
desembarque, já que deverão, ainda, se deslocar, em transporte fornecido ou
subsidiado pela ré, do desembarque até sua residência. Postula, em decorrência, o
cômputo desse período como efetiva jornada, de modo que as folgas sejam
computadas a partir do momento em que os substituídos, efetivamente, cheguem em
suas residências.

A ré, em sua defesa, invoca o novo regime da CLT, após Lei
13.467/2017, em especial o teor do artigo 58, acerca das horas . Requer, ainda,in itinere
a aplicação do mandamento legal estampado nos arts. 3º, IV, e 4º caput, ambos da Lei
nº 5.811/72.

De fato, a mencionada Lei nº 5.811/72 não determina que o
empregado que presta serviço submetido ao regime de trabalho offshore, de maneira
ininterrupta, tenha computado o horário de início de sua folga compensatória apenas
quando da chegada em sua residência.

Do que concluo que, se nem os empregados integralmente
regidos pela Lei nº 5.811/1972  fazem jus à pretensão postulada pelo sindicato-autor,
por certo que os empregados substituídos, que trabalham embarcados apenas de

Assinado eletronicamente por: ANNE SCHWANZ SPARREMBERGER - Juntado em: 01/10/2021 12:52:04 - 255cae7



 – já que ordinariamente pertencem ao regime administrativo –,forma eventual
também não têm direito ao cômputo da folga na forma proposta na exordial.

No mesmo sentido, o parecer do , :Parquet in verbis

“Já quanto ao início da folga compensatória
ser no dia do desembarque ou somente após o trabalhador chegar
em casa, se se está equiparando os trabalhadores administrativos
aos sujeitos ao regime da Lei 5.811/72, ainda que eventual e
justificadamente, deve-se adotar o entendimento de que a folga
começa no dia do desembarque, sob pena de se criar um

.” diferencial sem amparo legal (ID 8d127e1 - Pág. 14)

Improcedente o pedido (item “f”), portanto.

TUTELA DE URGÊNCIA

Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo
sindicato-autor, por não constatar o preenchimento de um dos requisitos previstos no
art. 300 do CPC, a saber, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a alteração  das condições de trabalho foiin pejus
promovida pela reclamada em outubro/2017, ao passo que a presente ação foi
ajuizada somente em setembro/2018 – ou seja, praticamente um ano após a
ocorrência do fato que motivou a busca do sindicato-autor pela tutela jurisdicional. Tal
constatação, por si, já é o bastante para afastar o caráter de urgência da medida.

Ademais, trata-se, a hipótese dos autos, de matéria complexa,
controvertida em sede jurisprudencial e que pode ser eventualmente revertida em
instância superior, havendo, ainda, potencial risco de irreversibilidade dos efeitos da
decisão – fator, este último, inclusive impeditivo da concessão da tutela de urgência de
natureza satisfativa, conforme preconiza o art. 300, § 3º, do CPC.

Mantenho, pois, a decisão de ID 12e47f7, que indeferiu a tutela
de urgência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A reclamada foi sucumbente em relação a pedidos de obrigação
de fazer, razão pela qual arbitro honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos
termos do art. 85, § 8º, do CPC, fixando-os no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) –
valor, este, que reputo atender satisfatoriamente aos critérios previstos no art. 791-A, §
2º, da CLT.
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HONORÁRIOS PERICIAIS

Nos termos do art. 790-B, , da CLT, condeno a reclamadacaput
no pagamento de honorários periciais que ora fixo no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil
e quinhentos reais) – valor, este, que foi estimado pelo perito em sua manifestação de
ID c72e6a6 e, de outro lado, que não foi impugnado pela demandada.

Dispositivo

PELO EXPOSTO, nos autos da  movida pelo AÇÃO CIVIL PÚBLICA
SINDICATO TRABALHADORES EMPR PROPRIAS CONT IND TRANSP PETROLEO GAS MAT
PRIMAS DERIV PETROQ AFINS ENERG BIOMAS OUTR RENOV COMBUS ALTERN NO EST RJ
em face de , nos termos da fundamentação quePETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
esta decisão integra, : DECIDO

1) Rejeitar as preliminares de inépcia da exordial e de
impugnação ao valor da causa;

2) Rejeitar a prejudicial de prescrição;

3) Julgar  os pedidos formulados peloPROCEDENTES EM PARTE
sindicato-autor, para:

a) Condenar a reclamada na obrigação de fazer constante do
item “d” da exordial, a ser cumprida no prazo de 48 horas a contar do trânsito em
julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de
descumprimento, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

b) Condenar a reclamada na obrigação de fazer constante do
item “e” da exordial, a ser cumprida no prazo de 48 horas a contar do trânsito em
julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de
descumprimento, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

4) Julgar  todos os demais pedidos arrolados naIMPROCEDENTES
inicial.

Ainda, a reclamada deverá efetuar o pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como
honorários periciais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Custas, pela parte ré, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
calculadas sobre o valor ora arbitrado à condenação, de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
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Intimem-se as partes, bem como o Ministério Público do
Trabalho. 

Cumpra-se. Nada mais.

RIO DE JANEIRO/RJ, 01 de outubro de 2021.

ANNE SCHWANZ SPARREMBERGER
Juíza do Trabalho Substituta
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