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É tudo fake news

Mais uma vez os gestores da 
Petrobrás tentam fazer jogo 
sujo e com isso disseminam 
fake news entre a categoria. 
Com a votação para deliberar 
a assinatura do Acordo Coleti-
vo da Petrobrás, o Sindipetro-
-LP solicitou à empresa o en-
vio listagem dos trabalhadores 
abrangidos pela nossa base. 
O Departamento de Relações 
Sindicais encaminhou o docu-
mento suprimindo os nomes 
dos embarcados das plata-
formas de Mexilhão, Merluza, 
P-66, P-67, P-68, P-69 e P-70. 
Tal atitude foi uma demonstra-
ção clara de má fé já que o RH 
Corporativo tenta a todo custo 

fazer valer a mudança o imó-
vel do efetivo offshore UN-BS 
para o Rio de Janeiro, mesmo 
tendo ciência que isso é ilegal 
e arbitrário. A omissão dos no-
mes na listagem visa somente 
endossar a grande farsa que o 
RH tenta encenar.

A verdade é uma só – esses 
petroleiros e petroleiras conti-
nuam atrelados à base de San-
tos. Além disso, a empresa não 
tem nada que dê essa garantia 
de abrangência e essa atribui-
ção de qual base a força de tra-
balho pertence é prerrogativa 
das entidades sindicais e não 
da Petrobrás. A alteração de 
imóvel é uma falácia já que esse 

tal “imóvel” localizado no Rio de 
Janeiro é igual a música “Caviar” 
do Zeca Pagodinho “nunca vi e 
nem comi, eu só ouço falar”.

Justiça
Atualmente o Sindipetro-LP 

conta com uma decisão liminar 
que obriga a Petrobrás a man-
ter os custos do deslocamen-
to dos trabalhadores do atual 
local de apresentação de cada 
empregado até o aeroporto 
de Jacarepaguá, no Rio de Ja-
neiro, de onde partem as ae-
ronaves para as plataformas. 
O mesmo vale para o retorno 
dos petroleiros após o período 
de embarque. Além do trans-

lado, a empresa deve manter 
as adicionais de transferência. 
Isso comprova que a realidade 
é bem diferente do que vem 
sendo ventilado pela empresa 
que segue à risca a cartilha de 
Roberto Castello Branco, pre-
posto de Jair Bolsonaro.

O Sindicato tenta ainda can-
celar a mudança o imóvel do 
efetivo offshore UN-BS Santos 
para o Rio de Janeiro, como 
pretende a Petrobrás e cobrar 
o pagamento de horas extras, 
diárias ou percurso pelo deslo-
camento. Sobre esses pontos, 
a justiça do Trabalho marcou 
audiência para o dia 10 de de-
zembro.
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O Sindicato ainda conta com outras ações contra a empresa que beneficiam os embarcados

Confira as ações 
em trânsito

O Sindicato ainda conta com 
outras ações contra a empresa 
que beneficiam os embarca-
dos. A ação do banco de horas 
é uma delas. O Sindipetro-LP 
exige o pagamento de todas as 
horas extras e folgas acumu-
ladas até 31 de dezembro de 
2019. A data é anterior a imple-
mentação do banco de horas. 

As horas extras devem ser 
acrescidas de 100%, calculadas 
sobre o salário hora obtido a 
partir da globalidade salarial 
(salário básico, adicional de 
periculosidade, anuênio, van-
tagem pessoal, RMNR/com-
plemento da RMNR, adicional 
regional de confinamento, adi-
cional de sobreaviso, adicional 
noturno, adicional de repouso 
e alimentação/dobra de turno 
– AHRA, adicional de perma-
nência Amazonas, RSR´s, den-
tre outros). 

As horas pagas também de-
verão refletir, ainda, sobre fé-
rias com abono, 13º salários, 
FGTS, RSR´S e PLR - parcela 
calculada sobre o salário glo-
bal conforme CCT, sendo que, 
em caso de eventual rescisão 
contratual por adesão ao PIDV 
(Programa de Incentivo ao 
Desligamento Voluntário) da 
reclamada, passada ou futura, 
as diferenças salariais deve-
rão refletir também sobre a 
indenização correspondente, 
bem como sobre as verbas 
rescisórias, requerendo, ain-
da, que as horas negativas do 
mesmo período deverem ser 
neutralizadas (zeradas).

A empresa apresentou a 
contestação contra o exigido 

pelo nosso Departamento Ju-
rídico e o juiz marcou audiên-
cia para janeiro de 2021. 

Folga após 21 dias
A questão do pagamento das 

folgas após 21 dias também é 
outra ação encabeçada pelo 
Sindipetro. O processo visa o 
pagamento dos dias concedi-
dos pela empresa após 21 dias 
de folga. No entendimento 
dos advogados do Sindicato 
esses dias devem ser conside-
rados como ausência justifica-
da já que foram concedidos na 
pandemia e se enquadram na 
Lei 13979 da Pandemia. 

No dia 19 de março, deste 
ano, o RH da Petrobrás emi-
tiu um ofício comprovando o 
que foi apontado pelo sindi-
cato no processo. Sob o título 
“Ações de redução segura de 
efetivo nas unidades maríti-
mas e ajustes em sua escala 
de trabalho”, os gestores da 
empresa estabelecem, em ra-
zão da COVID-19, a redução do 
efetivo ao mínimo necessário 
em unidades offshore, com 
garantia da segurança e ha-
bitabilidade, escala especial 
para as equipes que continua-

rão embarcando, consideran-
do 21 dias.

Com essa medida o período 
de embarque, que, regular-
mente, era de 14 dias, passou 
a ser de 21 dias, extrapolan-
do, assim, o período máximo 
de embarque fixado pelo art. 
8º, da Lei 5.811/72. A empresa 
também determinou que mui-
tos trabalhadores ficassem em 
casa mesmo após os 21 dias de 
folga e que esses dias fossem 
considerados faltas justifica-
das nos termos do Art. 3º, pa-
rágrafo 3, da Lei 13.979/2020, e 
jamais, como folgas passíveis 
de compensação. Sendo assim, 
esses dias deveriam ser pagos. 

Com a implementação do 
Plano de Resiliência a empresa 
voltou atrás na decisão e deci-
diu que os dias em casa eram 
folgas e que deveriam ser com-
pensadas nas horas extras. O 
entendimento do nosso corpo 
jurídico é que os referidos dias 
são ausências justificadas, e 
não folgas, não podendo, por-
tanto, serem utilizados para 
compensação, essas horas têm 
que ser pagas e pronto. 

Para essa ação existem dois 
processos – um está sendo re-

quisitado o pagamento de ho-
ras extras para os embarcados 
que trabalharam por mais de 
14 dias, e também o pagamen-
to, como hora extra, do perí-
odo de pré- embarque feito 
pelos trabalhadores no perí-
odo da pandemia. A empresa, 
como medida de profilaxia, 
mantinha a força de trabalho 
confinada em um hotel por 
um período de 7 dias antes do 
embarque, atualmente são 3 
dias. Nesse processo foi defe-
rida liminar e o juiz condenou 
a empresa a pagamento no 
mês de agosto. 

Já o processo que tramita 
em Santos, que trata não con-
siderar como folga os dias que 
permanecem sem trabalho 
após o 21º dia, a empresa re-
quer que a ação deve ser jul-
gada no Rio de Janeiro. O juiz 
responsável pela ação já ana-
lisou essa questão e afastou 
essa possibilidade alegando 
que esse processo deve ser 
mantido em Santos, pois aqui 
é a base territorial do sindica-
to legitimado. O processo já 
teve contestação e está apto a 
ser julgado. A previsão é que 
seja julgado em novembro.


