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Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021  
FNP nº 002/2021 

 
À 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS 
Att. Sr. Roberto Castello Branco 
Presidente 
 
Sr. Cláudio da Costa 
Gerente Executivo de Gestão de Pessoas 
 
C/C: Fabrício Pereira Gomes  
Gerente de Relação com Sistema, Governo e Entidades Externas 
 
C/C: Celine Gomes de Lima Blotta  
Coordenadora de Relações Sindicais 
 
C/C: Marta Regina Dal Cere Garcia 
Gerente de Relações Sindicais 
 
 
Assunto: Regramento e GT de teletrabalho 

 
Prezados(as) senhores(as), 
 
A Federação Nacional dos Petroleiros - FNP, e os sindicatos que a compõem, SINDIPETRO 
RJ, SINDIPETRO SJC, SINDIPETRO PA/AM/MA/AP, SINDIPETRO LP e SINDIPETRO AL/SE, nas 
atribuições que lhe concerne, vêm, ao longo dos últimos meses, insistindo em um espaço efetivo de 
negociação acerca do regramento de teletrabalho, inicialmente realizado pela necessidade de 
isolamento social em decorrência da pandemia e, mais recentemente, o regramento do 
teletrabalho que será efetivo após o fim da pandemia. 
 
Tal esforço das entidades sindicais se traduziu na assinatura da carta compromisso anexa ao ACT 
2020-2022, juntamente com a Petrobras, na qual foi estabelecido um conjunto de compromissos 
“que visam o encerramento das negociações e a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2020-
2022”, dentre eles, o compromisso de criação de um "GT de Teletrabalho paritário, com reuniões 
periódicas, para acompanhamento do modelo de trabalho à distância, teletrabalho, na Petrobras". 
 
Ora, sendo o “GT de Teletrabalho Paritário” um dos compromissos assumidos com vistas ao 
encerramento daquelas negociações e a celebração do referido ACT, presumível seria a intenção 
das partes em manter as negociações concernentes ao trabalho. No entanto, a empresa ignora e 
descumpre os termos da Carta Compromisso por ela própria assinada. As reuniões do GT vêm 
sendo desenvolvidas no mesmo formato das demais reuniões, ou seja, meras apresentações da 
empresa, sendo a pauta das entidades sindicais ignoradas e as demandas sindicais menosprezadas, 
pois as ponderações e discordâncias fundamentadas apresentadas pelos representantes dos 
trabalhadores são, na melhor das hipóteses, tratadas como meras "dúvidas" cabendo, portanto, 
esclarecimentos, ou meras “sugestões”, a serem acatadas ou não, em notório menosprezo a 
atividade sindical. 
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Ressaltamos que a recepção desqualificadora das ponderações e discordâncias das entidades 
sindicais tampouco garante que as mesmas sejam tratadas pela empresa. Os empregados do RH 
abordam apenas as “dúvidas” ou “sugestões” que lhes convêm abordar – ocasião nas quais apenas 
repetem o discurso empresarial – as demais são respondidas com eloquente silêncio ou com a 
afirmação expressa de que eles não irão comentar tal questão. 
 
Em reunião recente, a representação da empresa respondeu às demandas do sindicato - de 
flexibilizar a contagem de dias de trabalho presencial e de tornar obrigatório um treinamento para 
as lideranças sobre as regras do teletrabalho e a gestão de pessoas em teletrabalho - dizendo 
simplesmente que este não é o modelo da empresa. Sobre ajuda de custo, a representante de 
Relações Sindicais disse simplesmente que não vai discutir sobre o assunto, pois a decisão da 
direção da empresa já foi tomada. Estamos citando três exemplos, mas poderíamos citar vários, 
onde a prepotência da direção da empresa e seus representantes interromperam qualquer diálogo 
efetivo do regramento. 
 
Curiosamente, no “GT Paritário de Teletrabalho”, apesar dos representantes da empresa e dos 
representantes dos trabalhadores possuírem diversas divergências e propostas dissonantes, nunca 
houve uma única votação, prevalecendo a medida escolhida pela empresa, demonstrando assim, 
quão inócua é a paridade prevista. Aliás, para afirmar sua própria autossuficiência, a direção da 
empresa sequer passa as informações ao sindicato (nem sequer para comentários) antes de as 
tornar públicas aos demais empregados e de efetivá-las. 
 
Cabe indagar: qual a razão de um GT Paritário entre entidades sindicais e empresa, se as 
informações relevantes quanto ao regramento do teletrabalho são comunicadas aos empregados e 
efetivamente implementadas antes mesmo de serem apresentadas ao GT? Qual a razão de um GT 
Paritário se todas as proposições das entidades sindicais são rejeitadas, de plano, sem qualquer 
justificativa, simplesmente por não ser a medida pretendida pela empresa? Não sabemos qual a 
razão vislumbrada pela empresa, mas certamente atitudes como esta fogem a qualquer 
razoabilidade almejada pela referida carta compromisso. 
 
Não há decisão paritária nem mesmo na definição da regularidade das reuniões, pois também esta 
questão é definida unilateralmente pela empresa. Não por acaso, apesar de estarmos há poucos 
meses do prazo final para a adesão dos trabalhadores ao teletrabalho permanente, foram 
realizadas apenas duas reuniões. A próxima sequer está agendada, sendo certo, contudo, que os 
sindicatos integrantes da FNP não têm qualquer concordância com esta demora entre reuniões, 
pois o tempo urge e muitas são as questões ainda a serem tratadas quanto ao regramento do 
teletrabalho, sob pena de se iniciar um teletrabalho cujas condições são, mais uma vez, impostas 
pela empresa, em prejuízo a coletividade dos trabalhadores. 
 
Como não bastasse a absoluta ausência de negociação e paridade entre as partes que compõem 
GT, a empresa transferiu diversas regras atinente ao teletrabalho para padrões internos. Padrões 
estes, elaborados e controlados exclusivamente pela empresa, imunes a ingerência tanto dos 
sindicatos, quanto dos trabalhadores, posto que os sindicatos não conseguem efetivar qualquer 
negociação quanto aos termos dos mesmos, tampouco o empregado que assina o termo de adesão 
ao teletrabalho, sem que haja naquele termo a lista dos padrões aplicáveis. Aliás, mesmo que ele 
leia todos os padrões, a empresa pode alterar unilateralmente os padrões, como lamentavelmente 
já ocorreu em outras situações. 
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No que concerne aos padrões elaborados pela empresa, oportuno apresentarmos nossa avaliação 
do padrão PP-1PBR-00150 ("Gerir anomalias de SMS"), cabendo destacar que a presente avaliação 
é feita com o objetivo de que nossas ponderações e proposições sejam recepcionadas como início 
de efetiva negociação das discordâncias e não como meras "dúvidas" a serem eventualmente 
sanadas pela empresa. Não temos dúvidas, temos um trabalho desenvolvido junto à categoria que 
nos permite uma visão crítica e uma opinião divergente quanto as medidas a serem adotadas, 
devendo tais divergências serem tratadas e negociadas. 
Ressaltamos que iremos nos ater aqui somente ao que se refere ao teletrabalho, ainda que 
tenhamos discordâncias em relação a diversos outros aspectos como, por exemplo, o tratamento 
da empresa nos casos de COVID-19. 
  
1. O item 3.3.2. Aponta que as medidas do padrão não eximem a empresa da comunicação da CAT, 
como a comunicação à ANP. Porém, não está claro pelo padrão como funcionará a emissão de CAT 
para os casos em teletrabalho, se a empresa emitirá para todos os acidentes reportados. 
2. As alíneas "d", "e", "f" e "g" do item 3.3.4. São a nosso ver questionáveis, no por desatribuir 
diretrizes de SMS em situações que devem, sim, ter um controle da empresa. Por exemplo, o item 
"f" parece permitir que praticamente qualquer contrato EPCista (e não só os turnkey e demais 
listados no item "d") estejam fora da lista. Também em diversos contratos de prestação de serviços 
os recursos humanos e materiais não estão "formalmente" a cargo da Petrobras. Na prática, a 
contradição entre quem é e não abrangido afeta também os casos de teletrabalho.             
3. A empresa coloca que a ocorrência de um acidente típico em teletrabalho está associado a duas 
condições: que a doença esteja diretamente relacionada à atividade desempenhada e que seja 
durante o horário de teletrabalho. 3.1. Sobre a primeira condição, é preciso entender o que é 
"diretamente relacionada" à atividade desempenhada, pois a própria condição de estar em casa 
trabalhando o expõe a riscos que são decorrentes do teletrabalho e que podem não ter uma 
relação "direta" na visão da empresa. A própria situação de condição insegura, citada no item 
3.5.2.10 e as diversas situações previstas na alínea "b", por exemplo, não poderiam ser aplicadas 
acriticamente para a situação de teletrabalho. As doenças ocupacionais decorrentes do 
teletrabalho também são, em geral, crônicas, como depressão, LER, DORT, problemas de visão e de 
coluna, dentre tantos outros. É preciso entender como se daria esta avaliação. 3.2. Sobre a segunda 
condição apresentada pela empresa, de que seja durante a jornada de trabalho, ele não tem 
sentido pois, se o acidente estiver relacionado à atividade desempenhada, então ele está na 
jornada de trabalho. Vale ressaltar que a empresa (apesar dos protestos do sindicato) escolheu não 
fazer controle de jornada e, portanto, não pode considerar uma jornada "padrão" e desconsiderar 
um acidente ocorrido em decorrência do trabalho mas que se deu fora da jornada "padrão".                                            
 
Portanto, nossa posição é a de retirada da segunda condicionante e esclarecimento da primeira. E 
mais: nosso entendimento e pleito é o de que tenhamos um comitê paritário de SMS no 
teletrabalho, a fim de que possamos analisar em conjunto as situações concretas que forem 
ocorrendo no prazo de um ano para, a partir daí, começarmos a delinear possíveis casos típicos de 
acidente de trabalho e doenças ocupacionais no teletrabalho. 
 
Não está claro como funcionarão avaliações de risco do ambiente. Nos escritórios, temos as CIPAs 
dos locais fazendo essa avaliação, como a empresa propõe que isso ocorra dentro do teletrabalho. 
Ao nosso ver, deve haver uma cartilha de avaliação de escritório, definida a partir de um grupo 
paritário entre empresa e sindicatos, em que o empregado possa realizar a avaliação do seu local 
de trabalho e registrar o desvio, para que a empresa forneça os meios para adequar a situação de 
forma a evitar acidentes e doenças ocupacionais. Inclusive, esta cartilha poderá informar de forma 
mais simples o que são os acidentes típicos e como o empregado deve reportar, já que na situação 
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de teletrabalho ele está sozinho e vai ter mais dificuldade de reportar, além das dúvidas sobre o 
que deve ser registrado.          
 
Cabe ressaltar que, nas duas reuniões do GT, solicitamos a presença de representantes de SMS para 
discutirmos SMS no teletrabalho, aspecto este tão caro e com tanto a ser amadurecido, mas nem 
mesmo esse pleito foi atendido. 
 
Além destes pontos diretamente relacionados ao referido padrão, a FNP considera importante 
trazer mais uma vez à apreciação da empresa, o conjunto da pauta das entidades sindicais que vem 
sendo apresentada nas reuniões, porém, constantemente ignorada pela empresa, conforme já 
sinalizado acima: 
 
- Adoção de ajuda de custo mensal para o empregado que estiver em teletrabalho, de forma a 
mitigar os custos extras com manutenção de equipamentos, energia, pacote de dados, entre 
outros. 
- Implementação de controle de jornada, com pagamento de hora extra para o tempo extra de 
trabalho dos empregados. 
- Proibição de utilização dos aparelhos pessoais e aplicativos não corporativos de mensagem (como 
o whatsapp e telegram) para atividades de trabalho, com sanções aos gerentes que descumprirem 
a orientação, exceto em casos expressamente aprovados. Nestes casos, o empregado deverá 
receber sobreaviso, já que estará permanentemente disponível para ser contactado por seu 
gerente. 
- Definição expressa no regramento sobre a antecedência com que o trabalhador deverá ser 
avisado que precisará trabalhar presencialmente em um dia originalmente de teletrabaho (o item 5 
do regramento é omisso quanto a isso). 
- Contabilização dos dias presenciais por mês, e não por semana - ou seja, o trabalhador poderá 
optar por estar em teletrabalho até 60% dos dias úteis do mês (o proporcional a 3 dias na semana). 
- Orientação da empresa sobre a adaptação de metas, entregas e GD para os empregados que 
adotarem o regime de teletrabalho, assim como seu dimensionamento na carga horária de trabalho 
de forma a ser efetivamente possível seu cumprimento. 
- Condições de SMS com garantia do reconhecimento do acidente de trabalho nos casos de 
teletrabalho e devido registro das condições inseguras dos trabalhadores (debatido na parte 
anterior). 
- Adoção das medidas acima em acordo coletivo assinado com os sindicatos por 2 anos, de forma a 
manter a negociação e os ajustes em negociação coletiva. 
- Capacitação obrigatória dos gestores da empresa para as regras e a gestão de pessoas no 
teletrabalho. 
- Mesa única sobre o tema com as subsidiárias. 
 
Além disso, relacionados indiretamente ao regramento do teletrabalho, a Federação reforça: 
- A importância do pagamento de auxílio almoço eventual a todos os trabalhadores de turno em 
regime de teletrabalho emergencial pela necessidade de resguardo na pandemia, bem como a 
necessidade de extensão do teletrabalho emergencial até que a vacinação no conjunto da 
população tenha garantido condições seguras de retorno. 
- Reforça também sua preocupação com as condições de retorno dos trabalhadores aos prédios 
administrativos, já que a empresa reduziu a quantidade de estações de trabalho – embora a 
recomendação das autoridades públicas de saúde seja para se manter o distanciamento entre 
indivíduos – e, até onde sabemos, retirou os periféricos (monitor, teclado e mouse) de todas estas 
estações, forçando os trabalhadores a realizar sua atividade em condições ergonômicas 
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desfavoráveis, além de até agora não ter apresentado concretamente a forma como as pessoas que 
já precisam de mobiliários ergonômicos específicos, como uma cadeira especial, terão acesso a esse 
mobiliário. 
 
Estes três itens (garantia das condições aos trabalhadores de turno, extensão do teletrabalho 
emergencial e as condições de retorno), assim como os demais, permanecem sem uma negociação 
efetiva com a empresa, como já colocado anteriormente, enquanto os trabalhadores continuam 
sob risco de doenças ocupacionais e redução de seus benefícios. 
 
Desta forma, solicitamos uma reunião até o final da próxima semana, que tenha o caráter de 
efetiva negociação para tratar das questões acima expostas, assim como outras que vêm sendo 
trazidas pela categoria. 
 
 
 
 

 
 

Adaedson Bezerra Costa/Eduardo Henrique Soares da Costa 
Secretaria Geral– Federação Nacional dos Petroleiros 


