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Rio de Janeiro, 17 de julho de 2020 

FNP nº 040/2020 

 

 

À 
Petrobrás Transportes S/A – TRANSPETRO 
Att. Gerente Executiva de Relações Sindicais 
Sra. Solange Mendes Rocha Musa 
 
C/C: Felipe Pacheco Teixeira 
Gerente Setorial de RTS 
 
  
 
 
Prezados(as) senhores(as), 

 
A Federação Nacional dos Petroleiros – FNP e seus sindicatos Sindipetro-RJ, Sindipetro-SJC, Sindipetro-
PA/AM/MA/AP, Sindipetro-LP e Sindipetro-AL/SE receberam, no dia 01/07/2020, o Ofício  RH/RS 
0002/2020 com a proposta para o Acordo Coletivo de Trabalho. 
 

 

A FNP e seus sindicatos reiteram nesta oportunidade, o posicionamento e o requerimento exposto na 

reunião inicial das tratativas de Acordo realizada no dia 30/06, sobre a necessidade de prorrogação do 

Acordo Coletivo e de suspensão das negociações do Acordo Coletivo durante a Situação de Calamidade 

Pública decorrente do COVID-19, inclusive para que possamos focar na discussão e negociação de 

soluções que garantam a integridade física e emocional dos trabalhadores neste momento de pandemia. 

 

Tal reivindicação se pauta na boa fé negocial que deve reger as relações de trabalho entre empresa e o 

representante dos seus trabalhadores, devido ao fato dos sindicatos estarem nitidamente prejudicados 

por conta da pandemia, em exercer seu mister de discussão ampla, física e mensurável junto toda 

categoria devido ao distanciamento social, ao fato de existirem trabalhadores internados do COVID 19, 

que por razão da doença, não possuem condições de interagir sobre as decisões desse atual ACT em 

discussão, além de centenas de funcionários que não possuem recursos tecnológicos ou de conhecimento 

para discussões virtuais sobre o Acordo Coletivo. 

 

A observância da boa-fé contratual implica em garantir a indispensável paridade de armas na negociação 

coletiva, o que neste momento, por fatores externos à vontade das entidades, não existe. 

 

Existe uma situação de completa anormalidade e que afeta diretamente a vida de toda a sua força de 

trabalho de forma negativa, impondo sérias condicionantes à sua organização sindical e algumas de suas 
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principais ferramentas, como as mobilizações presenciais - cerca de 90% da mão de obra da área 

administrativa foi colocada em sistema de tele trabalho até dezembro/2020 - além de toda uma legislação 

temporariamente modificada.  

 

Importante destacar os esforços da força de trabalho operacional terrestre e marítimo que vêm mantendo 

a continuidade operacional arriscando ainda mais sua saúde e vida, sem esquecer dos que perderam a vida 

neste processo, bem como, trabalhadores do administrativo que tiveram que se adaptar para continuidade 

dos trabalhos, dividindo a rotina familiar com a laboral e assumindo todos os custos, tais como, energia 

elétrica, água, internet, mobiliário, limpeza, telefonia, dentre outros.  

 

Neste momento, a força de trabalho está focada na luta pela preservação da vida: 

 

a) pela situação geral em que se encontra o país, com milhares de mortes diárias e sem uma política 

pública séria de enfrentamento da pandemia; 

 

b) pelo avanço do número de casos de COVID-19 nas plataformas e unidades industriais, inclusive com a 

morte de colegas de trabalho e sem uma política adequada de testes em massa na Empresa; 

 

c) com o aumento de jornada nas plataformas e a extensão da jornada diária nas refinarias e unidades 

operacionais devido ao baixo efetivo que exige a realização de inúmeras horas extras 

d) com todas as dificuldades decorrentes do tele trabalho, já pautadas acima.  

 

e) porque mesmo durante a pandemia a PETROBRAS têm mantido as transferências dos trabalhadores 

que estão nas áreas em hibernação ou desinvestimento, o que tem causado enorme angústia, ansiedade 

e mesmo o adoecimento. 

 

f) porque mesmo durante a pandemia a PETROBRAS tem acelerado a sua política de venda de ativos e 

causado imensa insegurança dos trabalhadores destes ativos quanto a seus empregos. 

 

Não é possível olvidar que uma grande empresa assim, se mantém com os esforços de todos e, portanto, 

todos devem ser respeitados nesse momento. 

 

Mas, infelizmente, ao que parece, a direção da Petrobras está se aproveitando da pandemia para impor 

mais uma retirada de direitos da categoria, inclusive, buscando impor um aumento de gastos com a AMS,  

justamente no momento em que o trabalhador mais está precisando de cuidados médicos. 

 
A direção da Petrobras unilateralmente tomou medidas que vão além da simples redução de custos, 
desde negligenciar a responsabilidade objetiva nos cuidados a proteção de saúde e segurança nas 
medidas equivocadas da EOR e Resiliência, impôs transferência compulsória, antecipou PDV, alterou 
forma de pagamento de AMS, alterou padrões extinguindo direitos, reduziu salários, descumpriu e 
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interpretou as cláusulas do ACT aos seus interesses, mudou lotação de vários trabalhadores, impôs 
retorno à origem dos trabalhadores da Transpetro, criou associação sem participação dos trabalhadores, 
negligenciou a obrigação de negociação com os sindicatos, ou seja, atingiu frontalmente a dignidade dos 
trabalhadores que se esforçam para produzir a riqueza desta empresa.  
 

Estas atitudes por certo não se coadunam com a probidade e a boa-fé objetiva que deve nortear as 

relações negociais e tampouco se coaduna com a função social que a PETROBRÁS tem que cumprir em 

sua atividade econômica. 

 

Não é possível olvidar que o conteúdo da probidade e da boa-fé objetiva contratual que deve ser guardada 

na celebração do Acordo (Art. 422 do CC), deve ser entendido como expressão dos princípios gerais e 

universais de direito do: honeste vivere (viver honestamente), neminem laedere (não lesar o próximo) e 

suum cuique tribuere (dar a cada qual o que lhe é devido). 

 

Então, para preservar esse preceito legal não se pode impor a celebração de um novo contrato quando 

as partes se encontram em situações díspares, ou seja, quando uma delas não pode dispor de todas as 

armas que a Lei e a Constituição lhe garantem para lutar pela manutenção de seus direitos, o que é o 

caso. 

 

Em nome da boa-fé, da probidade e do respeito aos mais comezinhos mandamentos constitucionais que 

garantem ao trabalhador o direito à vida, à dignidade, ao trabalho, à saúde e ao não retrocesso social e 

ainda atenta que a Constituição dispõe que a propriedade deve cumprir a sua função social é que a FNP 

reitera o pedido de prorrogação do Acordo de Trabalho enquanto perdurar a situação de calamidade 

pública e a suspensão das negociações durante este período para que possamos focar nas tratativas dos 

problemas  referentes à pandemia e que estão afetando diretamente a categoria. 

 

Ademais, a que se considerar que não existe qualquer prejuízo para a Empresa no atendimento de tal 

demanda vez que, não terá qualquer aumento de custos.  

 

Ao contrário, com a prorrogação do Acordo e a suspensão das negociações, os trabalhadores também 

ficarão sem a recomposição da inflação neste período, que deverá ser relegada apenas para quando forem 

retomadas as negociações e firmado o novo Acordo Coletivo, quando então retroagirão à data-base. 

 

Diante de todo o exposto e confiantes que a Direção da Empresa também tem interesse em preservar 

uma negociação saudável e paritária e que respeite a sua força de trabalho, a Federação Nacional dos 

Petroleiros vem por meio do presente: 

 

1) Reiterar o pedido de prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho, bem como a com a suspensão das 

negociações enquanto perdurar a situação de calamidade pública;  
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2) Reiterar a necessidade de abrir negociação imediata sobre os problemas relacionados ao combate da 

pandemia de modo a preservar a vida e a proteção da força de trabalho, a exemplo do teletrabalho, 

condições para embarque, transporte, etc. 

 

 

 
Atenciosamente, 
 

 

                                    Adaedson Bezerra Costa/Eduardo Henrique Soares da Costa 

Secretaria Geral – Federação Nacional dos Petroleiros 

 


