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ASSEMBLEIA DIA 6 DE OUTUBRO
É QUARTA-FEIRA, NA SEDE E NA SUB-SEDE DO SINDIPETRO-LP

Em SÃO SEBASTIÃO, às 17h (Tebar e aposentados) e às 19h (UTGCA). Em SANTOS, às 17H30. 

Em resposta à exigência de uma nova proposta, feita pela FNP em reunião na sede da Petrobrás no última 
dia 29/09, o RH Corporativo afirmou que “não dá mais, porque 12 sindicatos já assinaram” . Frente a essa 
recusa de estabelecer nova negociação, mesmo após a categoria ter rejeitado a 2ª proposta por ampla 

maioria, convocamos todos os petroleiros a lotarem mais uma vez o Sindicato para re-afirmar a rejeição, ou 
não, da proposta e votar se encaminharemos a campanha para Dissídio Coletivo.

NÃO SABE O QUE É DISSÍDIO COLETIVO? FIQUE POR DENTRO  (Pg. 4)

CAMPANHA SALARIAL
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Iniciada em 2006 com o 
apoio à repactuação, a ven-
da de direitos arquitetada 
pela Fupbrás (subsidiária 
da Petrobrás) atingiu o seu 

ápice neste ano. Sua atuação 
durante a campanha salarial é a 
maior traição já cometida por ela 
contra a categoria.

Isso porque começou a de-

fender em alto e bom som que 
a remuneração variável é uma 
conquista e sem nenhum cons-
trangimento passou a afirmar 
que o aumento na RMNR repre-
senta um “ganho real histórico 
acima da média da maioria das 
categorias.”

Em outras palavras, optou 
pela unidade com o governo e a 
empresa para assegurar seus in-
teresses e privilégios no jogo de 
troca de cargos dentro da em-
presa. Essa postura não é nenhu-
ma novidade. 

Durante a campanha da PLR a 
estratégia foi a mesma. Apoiou 
a aceitação de uma proposta re-
baixada, definindo o valor pro-
posto como positivo por conta 
das crise internacional, e depois 
a Petrobrás demonstrou que 
tinha dinheiro de sobra, distri-
buindo R$ 90 milhões aos chefe-
tes. Dessa vez não será diferente. 

Irá sobrar aos chefes e acionistas 
o que deveria ser revertido em 
benefício dos trabalhadores.

Enquanto o presidente e os 
diretores reajustam seus salários 
em 29% e os cargos de confiança  
receberão 160% de abono (60% 
referente aos R$ 90 milhões e 
100% à 2º proposta salarial de 
gratificação), os aposentados vão 
receber apenas o IPCA (4,49%) 
e a ativa 9,36% de reajuste na 
RMNR – que não é incorporada 
ao salário básico.

A FNP lutou pela construção 
de uma campanha salarial uni-

ficada entre os 17 sindipetros e, 
em todos os seus materiais, in-
dicou que este seria o caminho 
para conquistarmos nossas rei-
vindicações. Mas a Fupbrás (sub-
sidiária da Petrobrás) traiu os pe-
troleiros ao virar as costas para a 
categoria e suas bases indicando 
a aceitação sem fazer um único 
chamado à greve, sem lutar por 
uma campanha unificada.

Chegou-se ao cúmulo do co-
ordenador da Fupbrás (subsi-
diária da Petrobrás), João Antô-
nio de Moraes, comemorar em 
entrevista ao jornal A Tribuna o 

fato da negociação ter sido rápi-
da e de não ter sido necessário 
recorrer à greve. “Eu negocio há 
uns dez anos e não me recordo 
de nenhum em que tenhamos 
assinado acordo antes do mês 
de outubro”, afirmou de maneira 
descarada.

Se houve alguma pressão 
para que a 2ª contraproposta 
fosse feita, essa pressão partiu 
das bases dos sindicatos da Fe-
deração Nacional dos Petroleiros 
(FNP), onde bravamente a cate-
goria iniciou os movimentos nos 
dias 25, 26 e 27 de agosto, com 
atrasos de duas horas nas portas 
das unidades.

Em nossas bases, os movi-
mentos foram iniciados ainda no 
dia 30 de julho com os atrasos 
em repúdio aos R$ 90 milhões, 
que se estenderam até o dia 4 de 
agosto. Depois, encampamos as 
mobilizações entre os dias 25 e 
27 de agosto e, em seguida, em 
nome de uma luta unificada, rea-
lizamos atrasos em todas as uni-
dades da base do Sindipetro-LP 
durante o Dia Nacional de Para-
lisação, em 3 de setembro. Ainda 
em setembro, fizemos atrasos de 
até três horas entre os dias 14 e 
17 e, mais recentemente, foram 
feitos novos atrasos entre os dias 
23 e 27.

Infelizmente, a greve unifi-
cada - mesmo com os sindica-
tos da Fupbrás (subsidiária da 
Petrobrás) dispostos a ir pra 
luta - não foi possível, pois fo-
ram proibidos de encampar o 
movimento. 

Aos sindicatos da FNP, fica 
uma lição: temos que começar 
nossa luta e se os outros sindica-
tos quiserem, que corram atrás.

FNP lutou por uma campanha salarial unificada. 

Fupbrás virou as costas para a categoria

A degeneração 
dentro da Fupbrás é 

tão profunda que seus 
dirigentes se tornaram 

agentes da empresa
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Fupbrás pagará um preço alto pela traição
Aprovação dentro da Fupbrás foi apertada. Em muitas bases, a indicação de 
aceitação foi atropelada pelos petroleiros. Tarefa da FNP será disputar as eleições 
sindicais de 2011 para derrubá-la e resgatar a unidade da categoria

ASSEMBLEIA É QUARTA!
EM SÃO SEBASTIÃO, ÀS 17h (Tebar e aposentados) e às 19h (UTGCA). EM SANTOS, ÀS 17H30
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Embora a Fupbrás (subsidiá-
ria da Petrobrás) tente esconder, a 
aceitação da proposta não foi uma 
unanimidade em suas bases, o que 
reflete a disposição dos petroleiros 
em lutar por um acordo melhor. Na 
contramão deste movimento, os 
dirigentes sindicais frearam as mo-
bilizações para aprovar a toque de 
caixa uma proposta rebaixada.

Não satisfeita, iniciou uma cam-
panha midiática distorcendo os re-
sultados das assembléias. Na Bahia, 
por exemplo, informou apenas as 
bases onde a proposta havia sido 
aprovada, omitindo que os petrolei-
ros baianos estavam atropelando o 
seu indicativo e exigindo uma nova 
rodada de negociação. Nas assem-
bleias realizadas entre os dias 17 e 
22 de setembro a proposta foi der-
rotada, sendo rejeitada em 8 das 13 
bases. Somente na 2ª rodada de as-
sembleias a proposta foi aprovada, 
mesmo assim apertada: 742 votos 
a favor, 512 contrários e 40 absten-
ções.

No Norte Fluminense, quatro 
plataformas (PNA 1, PNA 2, Pargo 1, 
Cherne 2, Vermelho 2) se recusaram 
a aceitar o indicativo da Fupbrás 
(subsidiária da Petrobrás) e através 
de cartas públicas defenderam a re-
jeição. A aprovação só foi conquista-
da por conta dos votos nos prédios 
administrativos, uma vez que os pe-
troleiros embarcados literalmente 
atropelaram o indicativo do sindica-
to. No total, foram 976 votos a favor, 
783 contrários e 45 abstenções. 

Na Replan, base do Sindicato 
Unificado, 36% dos votos foi pela 
rejeição da proposta. Em Mauá, a 

proposta foi derrotada em dois tur-
nos. Em Duque de Caxias, um terço 
reprovou a contraproposta, sendo 
484 a favor, 247 contra e 13 absten-
ções. 

Os petroleiros perceberam que 
não existe ganho real como a fup di-
vulga e foram contra a indicação do 
Conselho Deliberativo de aprovar a 
contraproposta. 

A tarefa da FNP é justamente reu-
nir forças para disputar as eleições 
sindicais de 2011 para derrubar a 
Fupbrás (subsidiária da Petrobrás) 
e resgatar a unidade da categoria, 
com campanhas salariais fortes. Já 
que a tal federação deixou de re-
presentar nossos interesses, vamos 
disputar as eleições nas bases para 
unir estes petroleiros à FNP e juntos 
lutarmos pelo real interesse da cate-
goria.

O mais curioso é que a Fupbrás 
(subsdiária da Petrobrás) divulga 
diversas matérias sobre os poucos 
sindicatos que aprovaram o acor-
do com grande porcentagem. Já 
os que tiveram disputas acirradas, 
apenas explora a data em que assi-
naram o acordo. 

Estes resultados refletem o seu 
descrédito junto à categoria. Em 
nome de uma posição privilegiada 
no governo, a Fupbrás (subsidiária 
da Petrobrás) abriu mão do seu pa-
pel sindical e escolheu o caminho 
da inércia e da venda de direitos. 
Quem aceita uma proposta dis-
criminatória sem nenhuma luta, 
oposição ou resistência, deixa de 
ser um instrumento das lutas da 
categoria petroleira para assumir o 
papel de facilitador dos interesses 

da empresa.
Com essa atitude baixa a Fup-

brás (subsidiária da Petrobrás) de-
monstrou que não merece repre-
sentar a categoria. A visível divisão 
em suas bases mostra a crescente 
indignação e descontentamento 
com essa dita federação, pois a ca-
tegoria quer aumento real de sa-
lário e a fup está nos enganando 
ao dizer que é o maior aumento já 
conquistado pelos petroleiros. 

Além disso, iniciou após as as-
sembleias uma corrida desenfre-
ada pela assinatura do termo adi-

tivo e propagandeou que vários 
sindicatos já haviam assinado o 
acordo coletivo. Esta postura é um 
verdadeiro ataque aos trabalhado-
res, uma estratégia para enfraque-
cer as mobilizações da categoria e 
pressionar as demais bases a tomar 
a mesma postura.

Não existe conquista sem luta e 
a derrota da proposta da empresa 
nos cinco sindicatos que formam 
a FNP mostra que, ao contrário do 
que a Fupbrás (subsidiária da Pe-
trobrás) divulga, não há conquista 
a ser comemorada. 



Entenda o que é 

Dissídio Coletivo e seus desdobramentos

Os dissídios coletivos são 
ações ajuizadas nos Tribunais 
Regionais do Trabalho (TRTs) 
com a finalidade de solucionar 
os conflitos existentes entre 
os trabalhadores e a patronal 
durante Convenções Coleti-
vas ou Acordos Coletivos de 
Trabalho. 

Este instrumento é usado 
quando existe um impasse 
entre as partes. Sem a pos-
sibilidade de um acordo no 
que se refere aos termos da 
negociação abre-se a opção 
de ajuizamento de Dissídio 
Coletivo, no qual a decisão 
passa a ser exclusivamente da 
Justiça. Cabe então à ela ava-
liar as reivindicações expostas 
nas petições enviadas – seja 
pelos trabalhadores ou pela 
patronal – e posteriormente 
julgá-las e divulgar a sua de-
terminação.

Além da realização de uma 
assembleia para aprovar o 
Dissídio Coletivo, outro pon-
to importante para que ele 
seja colocado em prática é 
o mútuo consentimento en-
tre as partes, requisito inse-
rido na Constituição Federal 
pela Emenda Constitucional 
45/2004, que alterou o pará-
grafo 2º do artigo 114).

Com a nova redação, é 
necessária a comprovação 
de que existe concordância 
da outra parte. No caso da 
categoria petroleira, a Petro-

brás precisaria se manifes-
tar. No entanto, o TRT de São 
Paulo tem aceito o Dissídio 
Coletivo sem este requisito 
por entender que a omissão 
configura concordância. Já 
o Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) possui uma in-
terpretação mais rígida no 
cumprimento da redação, 
gerando possivelmente um 
novo posicionamento caso 
exista recurso para Brasília.

Como estamos em cam-
panha salarial, em nosso 
caso o Dissídio Coletivo se-
ria apenas de natureza eco-
nômica, sendo negociadas 
apenas as cláusulas eco-
nômicas. Isso significa que 
as cláusulas sociais não se-
riam avaliadas pela Justiça 
e, consequentemente, nem 
objeto de alterações – seja 
através de revisões ou até 
mesmo supressões.

Sendo ajuizada a ação de 
Dissídio Coletivo, a Justiça 
tem o dever de avaliar todos 
os itens da 2ª proposta sa-
larial da Petrobrás e dar um 
parecer a cada um deles, po-
dendo aplicar as alterações 
que julgue necessárias. Por 
isso, a recomendação é de 
que na petição as reivindi-
cações contemplem todos 
os pontos da proposta, pois 
eles são observados em 
conjunto e não de maneira 
isolada.

Embora não seja possível defi-
nir com precisão a duração de um 
Dissídio Coletivo, alguns exemplos 
recentes servem como referência.

O Dissídio Coletivo de Gre-
ve (quando a categoria está em 
movimento de greve) ajuizado 
pelo Sindicato dos Metalúrgicos 
de Mogi da Cruzes, por exemplo, 
está em curso há seis meses. O 
processo foi iniciado em 26 de 
janeiro de 2010 e deve ser fina-
lizado em 6 de outubro, data do 
julgamento. 

Quanto tempo demora um Dissídio Coletivo?
Já o Sindicato das Secretárias do 

Estado de São Paulo está em Dissí-
dio Coletivo há quatro meses. Foi 
iniciado em 24 de maio e o julga-
mento também está marcado para 
6 de outubro. 

Ambos os processos estão dis-
poníveis no site do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 2ª Região (www.
trtsp.jus.br). O acesso pode ser fei-
to através do link ‘Processos’ no alto 
da página do site, sendo seguido 
pela seguinte ordem: ‘consultas’, 
‘pautas’, ‘dissídio coletivo’.

Quanto às cláusulas econômicas, 
a Justiça tem a liberdade de julgá-
las e declarar as reivindicações pro-
cedentes (inclusive, parcialmente) 
ou não. Os juízes responsáveis pelo 
processo podem, por exemplo, 
conceder índices superiores aos 
ofertados pela companhia. 

Ou seja, é possível que a nossa 
exigência de aumento real seja jul-
gada procedente e que, com isso, 
seja determinado um aumento aci-
ma da inflação no salário básico. 
Mas, por outro lado, existe a possi-

bilidade da Justiça determinar a re-
dução da porcentagem de reajuste 
oferecida na tabela da RMNR e/ou 
a exclusão do abono de Gratifica-
ção Contigente de 100% de uma 
remuneração normal ou R$ 6 mil (o 
que for maior).

No entanto, é preciso ficar clara 
a impossibilidade de realizar prog-
nósticos, sendo os cenários citados 
acima apenas hipóteses. O único 
fato concreto é que a Justiça pos-
sui, sim, poder para revisar, criar ou 
extrair as cláusulas em questão.

Uma cláusula pode ser revisada ou retirada?
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Com Dissídio Coletivo, decisão é da Justiça

A Justiça tem o dever de avaliar todos os itens da 2ª 
proposta salarial da Petrobrás e dar um parecer a 

cada um deles, podendo aplicar as alterações 
que julgue necessárias


