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Por Diretoria Colegiada do Sindipetro-LP

A discussão que envolve mudança 
na carga horária de turnos de re-
vezamento é pauta antiga. Em 1992, 

por exemplo, a jornada de 6 horas foi im-
plantada nas refinarias da Petrobrás e logo 
depois, por meio de acordo coletivo voltou 
para turno de 8 horas. Os petroleiros con-
quistaram 3 turnos de trabalho revezados 
por 5 turmas. O total de horas trabalhadas 
tem um limite de 168 mensais e 33,6 se-
manais. 

Nesse momento, a categoria está discutin-
do a implementação da tabela de turno com 
carga horária de 8 horas, que já é praticada 
atualmente, e de 12 horas, que foi imposta 
pela empresa devido a medidas de comba-
te ao coronavírus. Para que a discussão seja 
justa e tenha equilíbrio é necessário elencar 
os pontos positivos e negativos de cada uma 
delas e somente com essas informações é 
que os petroleiros da Refinaria Presiden-
te Bernardes (RPBC), UTE-EZR e Pilões, em 

Debate sobre turno de revezamento deve ser 
aprofundado através de conhecimento 

Editorial

Cubatão, e da Alemoa, em Santos, poderão 
também ter condições de  negociar qual o 
melhor regime de turno que irá nortear o tra-
balho nas unidades nos próximos dois anos. 

Esse prazo é estipulado pela Legislação 

Brasileira que estabelece o período para 
termos assinados. Após o prazo do termo, 
o tema poderá ser pautado novamente. A 
categoria e a empresa poderão prorrogar o 
que está assinado ou rediscutir o assunto.

Plano de resiliência
No início do ano passado, assim que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) de-
cretou a pandemia, no mês de março, a 
gestão da Petrobrás implementou o pla-
no de resiliência de maneira unilateral. 
O plano cortava salários em 25% para os 
trabalhadores que migrassem pára ho-
meoffice e reduzia benefícios, e alterava 
as tabelas de turno de 8 horas para 12 
horas, em meio à pandemia da Covid-19 
que assolava o país e o mundo. Com essa 
determinação, sob o discurso de res-
ponsabilidade social diante da categoria 
petroleira, os trabalhadores dos turnos 
seguiram trabalhando em jornadas exte-
nuantes e ainda enfrentaram dificuldade 
extra para conseguir liberação das pes-
soas que integravam o grupo de risco. Os 
petroleiros que migraram para o regime 
administrativo não tiveram retrocesso 

salarial graças a uma ação judicial feita 
pelo corpo jurídico da Federação Nacio-
nal dos Petroleiros (FNP). Na decisão, a 
justiça determinou que o RH da empresa 
mantivesse os mesmos direitos, vanta-
gens e benef ícios previstos em normas 
internas inerentes aos regimes espe-
ciais em que os trabalhadores estavam 
inseridos. 

Com a liminar, a atual gestão de RH da 
Petrobrás não pode reduzir os salários. 
Nesse mesmo documento o jurídico da 
FNP pediu que a gestão da empresa não 
promovesse nenhuma modificação no 
regime de turno dos trabalhadores sem 
a prévia negociação com os sindicatos, 
mas a ação foi ganha parcialmente e os 
pagamentos ficaram assegurados, porém 
os trabalhadores passaram para a tabela 
de 12 horas. 

Efetivo reduzido
Outro ponto que merece destaque 

na discussão da jornada de trabalho 
é a falta de efetivo. A maior vantagem 
para o turno de 12 horas. é o número 
de folgas, mas sem o efetivo garantido 
a chance de trabalhar nos dias de des-
canso é grande. Não há reposição de 
efetivo desde 2018. O efetivo atual total 
de turno e admnistrativo da Petrobrás 
conta com apenas 39.253 funcionários. 
Em 2008, o Sistema contava com 86 
mil trabalhadores. Somente no gover-
no Bolsonaro, a gestão da Petrobrás 
fechou postos de trabalho na holding 
e nas subsidiárias, ao retirar dos qua-
dros da empresa 14.311 trabalhadores 
próprios graças aos sucessivos PIDVs e 
PDVs.

Prova disso, foram as inúmeras do-
bras e convocações que ocorreram en-
quanto a tabela de 12 horas estava va-
lendo no ápice da pandemia na RPBC, 
que  tem efetivo mínimo pelo estudo de 
O&M. A Diretoria do Sindicato recebeu 
inúmeras denúncias de petroleiros que 
não folgavam ou trabalhavam 24 horas. 
sem descanso, inclusive que originou a 
ação civel pública, pelo MPT/Santos.

Nas unidades que foi implementado 
o Organização e Método de Trabalho 
(O&M) a alta cúpula da Petrobrás tam-
bém não cumpre o efetivo mínimo  se-
guro e necessário, inclusive algumas ve-
zes, deixando de existir o OPMAN e GPI 
nas unidades em atividade de produção 
normal.
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Renúncia ao passivo
Uma das cláusulas que a empresa 

quer que a força de trabalho assine 
para ter a tabela de turno de 12 horas 
é que ao aceitar esse tipo de regime 
todos abrirão mão do passivo de tabe-
las passadas. A alta cúpula tem usado 
chantagem como método para atingir 
o maior número de unidades possível 
no Sistema Petrobrás. 

A gestão da empresa quer que os 
trabalhadores “abram mão” do passi-
vo que estavam com irregularidades e  
ilegalidades. 

A Petrobrás sempre impôs essa cláu-
sula, por isso, que até o momento a 
única unidade que tinha um termo as-
sinado era a RPBC. Muitas tabelas exis-
tiam há mais de 15 anos. Diante disso, 
abrir mão desse valor é um grande 
erro. Os trabalhadores de turno não 
podem ceder a essa chantagem como 
também não devem assinar nenhum 
termo que permita que a Petrobrás 
possa mudar tabela a qualquer mo-
mento. Um termo com boas condições 
traz direitos e obrigações para ambas 
as partes. Os petroleiros não podem 
assinar um “cheque em branco” para a 
a gestão empresa. 

O passivo trabalhista também é um 
enorme empecilho para a privatização 
do Sistema Petrobrás que vem cami-
nhando à passos largos. Na Refinaria 
Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, o 
passivo ambiental vem dificultando a 
formalização da venda da unidade. Os 
investidores não veem com bons olhos 
essas “pendências”. O fato dos traba-
lhadores abrirem mão de valores que 
por direito são deles torna palatável o 
processo de desmanche da companhia. 

Saúde em risco
O Sindipetro-LP e as entidades sin-

dicais que estão lutando contra a ta-
bela de turno de 12 horas    entendem 
que o ponto alto do aumento de 4 
horas nos turnos é a doença ocupa-
cional. O turno de revezamento inde-
pendente da quantidade de horas já 
é lesivo a saúde dos trabalhadores já 
que traz uma carga de doenças ocu-
pacionais ainda maior que os turnos 
fixos que laboram em regime adminis-
trativo. Tudo isso é contatado através 
de livros e estudos da Fundacentro.  

O turno de 12 horas acarreta um au-
mento de doenças psicológicas como 
depressão e pânico. Obviamente que 
devido à pandemia isso pode ter se 
acentuado, mas há indícios que hoje 
70% dos trabalhadores, do sistema 
Petrobrás, que foram acometidos por 
doenças são do turno de revezamen-
to. Um último levantamento feito teve 
aumento significativo e isso foi quan-
do estava ocorrendo o turno de 12 
horas. Os locais de turno apresentam 
condições insalubres e periculosas 
onde os trabalhadores ficam expostos 
a agentes químicos, biológicos e físi-
cos e isso ajuda aumentar o índice de 
doentes. 

Diante de tudo isso, é importante 
que os petroleiros que laboram em 
regime de turno e que serão impacta-
dos por essa mudança de jornada de 
trabalho tenham em mente que todo 
e qualquer processo de negociação 
requer clareza e estratégia para que 
todos os trabalhadores na assinatura 
do termo tenham melhores condições. 
Essas condições só vão ser garantidas 
se o trabalhador tiver consciência na 
hora da escolha. Para que isso ocor-
ra é necessário tempo para que nin-
guém ceda a chantagem da empresa. 
Todae qualquer escolha sempre deve 
ser precedida por muita negociação e 
avanços no que for proposto.   

Grupos de turno 
Essa ânsia da Petrobrás em implan-

tar o turno das 12 horas é um dos 
maiores indicativos de que essa mu-
dança beneficia mais a empresa que 
o trabalhador. Para a empresa existe a 
vantagem em reduzir custo nos contra-
tos de transporte e alimentação, para 
os trabalhadores, haverá aumento de 
folgas, mas com redução nos salários. 

Outro ponto que não deve passar 
despercebido são os grupos de turno 
que provavelmente serão reduzidos 
daqui a dois anos. O Acordo vigente 
garante a manutenção de  5 turnos, 
mas quando estiver para acabar os 
dois anos de assinatura da implemen-
tação da jornada de trabalho esco-
lhida a empresa pode querer “enfiar 
goela abaixo” dos trabalhadores um 
termo para reduzir os grupos. Vale 
destacar que mesmo que ninguém 
aceite a redução dos grupos,  a em-
presa pode querer usar a chantagem 
financeira como faz usualmente.

A atual gestão da Petrobrás faz sem-
pre conta para frente e nunca para trás. 
O foco principal é sempre lucrar. Haja 
vista, os planos de PIDVs e PDVs  que 
vem ocorrendo ano após ano visando 
a redução de efetivo para diminuição 
de passivo e assim também facilitar a 
privatização da empresa. Nos quatro 
PIDVs implementados a recuperação 
desse lucro ao longo dos anos será 
significativa. 
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Um dos alvos do debate do turno de 12 horas é que ele acar-
reta maior número de folgas em um mês. A tabela também im-
plica uma menor quantidade de troca de turno.  

O regime de turno de 12 horas por si só já é digno de ser 
avaliado de maneira negativa porque é amplamente defendi-
do pela gestão da companhia. Todos sabem que os gestores 
têm primado em ser o Robin Hood às avessas. Eles têm tirado 
direitos da força de trabalho para “encher os bolsos” dos acio-
nistas. Haja vista a “bolada” desse ano que bateu o patamar 
aproximado de R$ 63 bilhões. A cifra corresponde ao paga-
mento de antecipação de dividendos e/ou juros sobre capital 
próprio (JCP) referente a 2021. 

A implementação das 12 horas gera redução de custos na 
alimentação e no transporte dos trabalhadores. Além disso, o 
bolso dos petroleiros também será afetado. Isso é ponto mais 
que positivo para a empresa.

Atualmente, com a tabela/turno praticada de 8 horas, a pro-
porção para pagamento é de 21 dias trabalhados  por 14 dias 
de folga. Existe também uma média de 18 dias trabalhados por 
12 dias de descanso no mês.  Nesse período são pagas 21 ho-
ras de troca de turno. Com a nova tabela serão feitas 12/14  
trocas de turno e dependendo da unidade a troca de turno 
pode levar em média 15 minutos. No final de um mês serão 
aproximadamente 2 horas extras a menos  que não serão 
pagas.  Vale destacar que na troca de turno a hora extra é 
paga a 75%.

Outro ponto importante é que no turno de 12 horas, com 
a realidade atual na qual a empresa prefere pagar horas ex-
tras, obviamente por estas irem para o banco de horas e só 
refletirem no ano exercício posterior, se torna mais vantajoso 
para a empresa trabalhar com efetivo reduzido, o que acarreta 
ainda ao trabalhador de turno não poder usufruir as folgas. 
Apesar de na cláusula 4, no parágrafo 2.º do ACT vigente ga-
rantir 30% sobre o salário base para o adicional hora de re-
pouso e alimentação (HRA), o que não há perda aparente para 
a troca de tabela de 8h para 12h, isto reflete o momento atual 
por ser mais vantajoso para a empresa a fórmula de cálcu-

lo de HRA na tabela de 8 horas. O que no futuro, na tabela 
de 12 horas, com certeza, a empresa irá propor pagar efetiva-
mente as horas trabalhadas, como assim fez, com a hora extra 
na troca de turno, que era média e passou a ser hora efetiva. 
Um item que merece destaque são os cinco grupos de turno ne-
cessários para a tabela de 8 horas, em uma escala três dias de 
trabalho por dois dias de folga, o que não se conseguiria con-
templar com quatro grupos. Já na escala de 12 horas é possível 
ter quatro grupos. Obviamente, este é um assunto para discu-
tir no futuro, mas merece atenção, pois abre a possibilidade, 
inclusive após a reforma trabalhista, que tornou isso possível.  
O ponto mais controverso da discussão atual da tabela envol-
ve trabalhadores da ativa e aposentados, visto que a empresa 
tenta impor uma renúncia de passivo em um termo para regrar 
regime de trabalho futuro, o que impossibilita conciliar, haja 
vista que os trabalhadores aposentados, que tem o direito de 
participar desta discussão, pois envolve seus interesses, dificil-
mente irão aprovar essa renúncia por simplesmente não faze-
rem mais escala, logo o passivo não pode ser objeto do termo.  
Além disso, uma questão que tem que ser considerada é 
a renúncia do passivo, que inerentemente torna palatá-
vel a venda dos ativos da Petrobrás, pois olhando com 
cautela as vendas de ativos que ocorreram até o mo-
mento, houve muitas desistências de negócios, devido a 
passivos, sejam eles trabalhistas, fiscais e ambientais.  
Por fim, o ponto mais importante, porém, que passa des-
percebido será, sem dúvida, o aumento de casos de do-
enças ocupacionais/laborais, sejam elas f ísicas ou men-
tais, ocasionadas por jornadas extensas de trabalho, 
que no presente momento podem até não ser impor-
tantes, mas com o passar dos anos com certeza serão.   
Com tudo isso elencado e com as informações prestadas 
pelos profissionais de saúde, técnicos e do corpo jurídico, 
fica a crivo do trabalhador tomar a decisão que melhor lhe 
provém, entretanto, ponto principal da luta do trabalha-
dor é nunca, nunca se render a nenhum tipo de chantagem, 
principalmente pelo momento atual da Petrobrás.

Pontos positivos X pontos negativos



O Sindipetro-LP solicitou um estu-
do ao Instituto Brasileiro de Es-
tudos Políticos e Sociais (IBEPS) 

que pretende subsidiar as discussões com 
os trabalhadores petroleiros da área ope-
racional, diante da proposta da empresa 
de implantar a jornada de trabalho de 12 
horas em regime de turno alternante. Nes-
te material impresso resumimos os princi-
pais pontos do estudo, cujo a integra po-
derá ser acessada no site do sindicato, na 
aba Documentos. 

Com o estudo, feito por Vanessa Madeira 
Farias, engenheira de Segurança do Traba-
lho e Assistente técnica em perícias judi-
ciais, pretendemos contribuir com alguns 
elementos para reflexão sobre a jornada 
de trabalho de 12 horas seguidas em turnos 
alternantes e sobre os possíveis impactos 
na segurança e saúde do trabalhador. 

De acordo com a engenheira “o tema é 
complexo e envolve muitos fatores. Não se 
pretende, com este texto, esgotar a discus-
são, ou apresentar uma fórmula definitiva 
para a organização da jornada de trabalho 
dos petroleiros. Isso seria equivocado, já 
que, em nossa concepção, a organização 
do trabalho deve ser construída com a par-
ticipação direta dos trabalhadores. Nesta 
matéria, reunimos apenas apontamentos, 
alguns já acumulados na literatura acadê-
mica e científica, outros acumulados entre 
alguns trabalhadores, para contribuir com 
o debate entre a categoria”, explica. As re-
ferências bibliográficas e menções citadas 
aqui estão devidamente indicadas no ma-
terial disponibilizado no site.

Dividimos nossas reflexões em temas que 
consideramos relevantes e latentes, devido 
principalmente às características do traba-
lho dos petroleiros: a redução do efetivo 
operacional na Petrobrás, os impactos do 
regime de trabalho na vida social e fami-
liar do trabalhador, os riscos para a saúde 
e segurança do trabalhador e algumas re-
comendações a serem consideradas nas 
tomadas de decisões sobre tabela de turno.

O efetivo operacional e a organização 
do regime de trabalho

A relação da quantidade de horas tra-

O tempo e o trabalho em debate

apenas 8, 10 ou 12 horas de seus turnos, mas 16, 20 e até 24 horas 
seguidas (FERREIRA, 2016, grifo nosso).

O quadro abaixo apresenta a progressiva redução do efetivo operacional 

na RPBC, sem alterações tecnológicas que a justifiquem. Podemos comparar o 

efetivo mínimo apresentado pelo Sindicato e corroborado pela 

FUNDACENTRO em 2000, e a redução implantada pela companhia nas 

décadas seguintes. 

REDUÇÃO DE EFETIVO MÍNIMO DE TURNO NA RPBC
SETOR UNIDADE 2000* 2016 2017**

PRODUÇÃO

UC/UVC/UPF 9 7 5

UCP1/UCP2 8 8 7

UN/UP 5 4 3

UV/UVC/UTG 6 5 3

UFCC 7 5 4

URC/URA 6 7 5

UGAV 6 4 3

UT 5 5 4

TRANS. ESTOC. SETRAE/ETDI 17 11 9

PRODUÇÃO
SETUT 18 11 9

UT2/UTN - 9 8

Sub TOTAL Operadores 87 76 60

SESEMA 8 6 6

LABORATÓRIO 6 5 4

TOTAL 101 87 70

*Efetivo Mínimo seguro apresentado em 2000 - SINDIPETRO LP e 
FUNDACENTRO.
**27/06/2017 Redução do Efetivo Operacional pelo O & M.
Fonte: Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista.

Mas o que essa discussão de efetivo tem a ver com o tema em 
debate, a jornada de trabalho de 12 horas em regime de turno de 
revezamento?
Absolutamente tudo, pois, para fazer o escalonamento da tabela de turno e 

tomar as decisões da organização da jornada de trabalho, a quantidade de 

operadores de que se dispõe para operar a refinaria é central. Com o efetivo 

operacional reduzido, as margens para considerar essas recomendações ficam 

balhadas em um turno pelos petroleiros 
e o efetivo operacional da empresa é 
antiga. Estudos do trabalho no setor pe-
troleiro, realizados ainda na década de 
1990 na Refinaria Presidente Bernardes 
de Cubatão – RPBC –, trouxeram regis-
tros de que havia alta frequência de tra-
balhadores em turnos que faziam horas 
extras e que “dobravam” turno, isto é, 
por imperativos de produção e para 
sanar falhas da organização da empre-
sa em relação ao seu efetivo, trabalha-
vam não apenas 8, 10 ou 12 horas de 
seus turnos, mas 16, 20 e até 24 horas 
seguidas (FERREIRA, 2016, grifo nosso).

O quadro abaixo apresenta a pro-
gressiva redução do efetivo operacio-
nal na RPBC, sem alterações tecno-
lógicas que a justifiquem. Podemos 
comparar o efetivo mínimo apresenta-
do pelo Sindicato e corroborado pela 
FUNDACENTRO em 2000, e a redução 
implantada pela companhia nas déca-
das seguintes.

REDUÇÃO DE EFETIVO MÍNIMO DE TURNO NA RPBC

*Efetivo Mínimo seguro apresentado em 2000 - SINDIPETRO-LP e FUNDACENTRO. 
**27/06/2017 Redução do Efetivo Operacional pelo O & M.Fonte: Sindicato dos Petroleiros 
do Litoral Paulista.
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A organização do trabalho em regime 
de turnos alternantes com jornada de 

12 horas: algumas reflexões 

A organização do trabalho em regime 
de turnos alternantes com jornada de 

12 horas: algumas reflexões 

Estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro 
de Estudos Políticos e Sociais (IBEPS)  
subsidia debate sobre os regimes de turno 
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Mas o que essa discussão de efetivo tem 
a ver com o tema em debate, a jornada de 
trabalho de 12 horas em regime de turno 
de revezamento?

Absolutamente tudo, pois, para fazer o 
escalonamento da tabela de turno e to-
mar as decisões da organização da jornada 
de trabalho, a quantidade de operadores 
de que se dispõe para operar a refinaria é 
central. Com o efetivo operacional reduzi-
do, as margens para considerar essas re-
comendações ficam comprometidas, pre-
valecendo a organização com o efetivo que 
se tem disponível, instituindo-se como o 
“normal” as jornadas longas e exaustivas 
para os trabalhadores. 

Com a redução do operacional atual e 
com o projeto de seguir com a redução de 
operadores, não há garantia de que uma 
jornada de 12 horas cessará as dobras de 
turno – diante de várias circunstâncias elas 
poderão se ampliar. 

Os impactos do trabalho em regime de 
turno de revezamento na vida social

O trabalho em turno, com trabalho no-
turno e em revezamento, tem impactos 
relevantes na vida social e familiar do tra-
balhador. Essa constatação é demonstrada 
em estudos, e inexoravelmente interfere 
nas decisões sobre o trabalho.

Considerando esse impacto na vida so-
cial e familiar dos trabalhadores, realiza-
mos na Refinaria Henrique Lage do Vale do 
Paraíba (REVAP) uma breve análise compa-
rativa entre a tabela de turno antiga de 8 
horas e relação 21x14 dias (trabalho/folga) 
com a tabela que estava em vigor anterior-
mente, chamada de tabela 3x2 com jorna-
da de 8 horas, e a tabela atual de 12 horas 
e relação 6x9 dias (trabalho/folga) da jor-
nada de trabalho do turno. Comparamos 
em relação aos fins de semana coinciden-
tes com as folgas dos operadores, para que 
possamos analisar se a atual tabela pode 
interferir na avaliação imediata dos traba-
lhadores de turno quanto à sua vida so-
cial e familiar. A comparação foi feita com 
o grupo A da REVAP, antigo grupo 1, como 
amostra, em um intervalo de tempo de 12 
meses. 

Apresentamos como exemplo os dados 
de outra refinaria, porque a RPBC não ex-
perenciou a tabela de turno 3x2 dias (tra-

balho/folga), uma vez que houve tratativas 
iniciais de negociação para escolha de 
uma tabela de turno que atendesse aos 
critérios legais e normativos definidos pela 
empresa e, também houve resistência dos 
trabalhadores em fevereiro de 2020 duran-
te a implantação arbitrária da tabela de re-
lação 3x2 com jornada de 8 horas.

Atualmente, na RPBC, opera-se com a 
tabela de turno aprovada pelos trabalha-
dores em janeiro de 2020 com jornada de 
8 horas diárias. 

No caso da refinaria de Cubatão, anali-
sando a tabela atual, verificamos que em 
um intervalo de 12 meses, são 21 finais de 
semana, considerando final de semana 
como sábado e domingo, que coincidiram 
com a folga dos trabalhadores em turno. 
Nesse caso, podemos lançar a hipótese, a 
partir do exemplo da REVAP, que não ha-
verá uma alteração significativa em rela-
ção aos finas de semana coincidentes com 
folga, entre a tabela atual e a tabela com 
jornada de 12 horas e relação 6x9 dias (tra-
balho/folga).

O trabalho em turnos e os impactos no 
processo saúde-doença

Já é bastante acumulado que o trabalho 
em turnos, sejam turnos fixos ou alterna-
dos, afeta a saúde do trabalhador. Traze-
mos para reflexão algumas conclusões 
apresentadas em estudos sobre a relação 
do trabalho em turno com a saúde. 

Para entendermos a influência dessa for-
ma de organização do trabalho na saúde, 
uma das considerações a serem feitas é 
acerca da cronobiologia, ciência dos rit-
mos biológicos, que estuda a organização 
temporal dos fenômenos biológicos-fisio-
lógicos e psicológicos. Os organismos res-
pondem diferentemente a estímulos am-
bientais conforme o período do dia. Isso 
acontece porque o organismo tem condi-
ções de medir o tempo, e as variações não 
são aleatórias, respeitam alguns ritmos, 
ao longo das 24 horas, sendo que o mais 
conhecido – os ritmos diários – se chama 
de ritmo circadiano. Para o homem, um dos 
importantes sincronizadores do ciclo é de 
ordem social. Um dos mais relevantes des-
ses sincronizadores é a alternância da ati-
vidade com o repouso. Quando se inverte o 
sincronizador, ocorre uma perturbação da 

Comparação entre as tabelas em relação a folgas e finais de semana sábado e domingo

Tabela antiga - 8 horas Tabela 3 x 2 - 8 horas Tabela atual - 12 horas

MÊS
Nº DE FDS

COM 
FOLGA

MÊS
Nº DE FDS

COM FOLGA
MÊS

Nº DE FDS
COM FOLGA

AGO 2020 3 AGO 2020 0 AGO 2020 2

SET 2020 2 SET 2020 1 SET 2020 1

OUT 2020 2 OUT 2020 1 OUT 2020 4

NOV 2020 1 NOV 2020 1 NOV 2020 3

DEZ 2020 2 DEZ 2020 0 DEZ 2020 0

JAN 2021 2 JAN 2021 1 JAN 2021 2

FEV 2021 1 FEV 2021 1 FEV 2021 4

MAR 2021 2 MAR 2021 1 MAR 2021 1

ABR 2021 2 ABR 2021 1 ABR 2021 0

MAI 2021 2 MAI 2021 1 MAI 2021 4

JUN 2021 1 JUN 2021 1 JUN 2021 3

JUL 2021 2 JUL 2021 0 JUL 2021 0

Total 22 Total 9 Total 24

Atualmente, na RPBC, opera-se com a tabela de turno aprovada pelos 

trabalhadores em janeiro de 2020 com jornada de 8 horas diárias. Atenção: apesar de na comparação o total de finais de 
semanas na escala 6x9 (12 horas com 24 folgas em finais de 
semana por ano) ser quase igual à tabela atual da jornada de 
8 horas (21 folgas em finais de semana por ano), repare que 
na tabela de turno de 12 horas haverá meses que não teremos 
nenhuma folga de final de semana, como aparece na tabela em 
dezembro de 2020 e abril e junho de 2021. Tal situação acaba 
prejudicando o convívio familiar, pois os demais membros da 
família nem sempre acompanham nossa rotina de trabalho.

TABELA RPBC LP – G1 

JORNADA DE 8 horas TABELA ATUAL 

MÊS Nº DE FINAIS DE SEMANA SÁBADO 
E DOMINGO COM FOLGA 

AGO 2020 2 

SET 2020 2 

OUT 2020 2 

NOV 2020 1 

DEZ 2020 2 

JAN 2021 2 

FEV 2021 1 

MAR 2021 2 

ABR 2021 2 

MAI 2021 2 

JUN 2021 1 

JUL 2021 2 

Total 21 

 
Atualmente, na RPBC, opera-se com a tabela de turno aprovada pelos trabalhado-

res em janeiro de 2020 com jornada de 8 horas diárias
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ordem temporal interna, ou uma desordem 
temporal. Como se invertem os horários de 
trabalho, mas a vida social e familiar conti-
nua a acontecer nos horários padrão, o tra-
balhador fica submetido a sincronizadores 
conflitantes. 

O sono diurno é mais curto, e isso não 
se trata de um simples reflexo das condi-
ções externas, como iluminação e ruído, 
mas tem origem endógena, o que significa 
que, mesmo com condições satisfatórias 
para o sono diurno, não se ameniza a perda 
na qualidade do sono. Dormir mal implica 
um desgaste do indivíduo, porque inter-
fere em dificuldades para realizar tarefas, 
principalmente aquelas que exigem muita 
atenção. Além disso, os indivíduos respon-
dem diferentemente a estímulos iguais em 
horas diferentes do dia. Uma determinada 
tarefa que pode ser realizada facilmente às 
16h, mas pode ser muito cansativa às 4 ho-
ras da manhã, quando fisiologicamente o 
trabalhador estaria preparado para dormir, 
o que gera um desgaste muito maior, que 
se reflete na saúde, pois o torna mais sus-
cetível às agressões presentes no trabalho 
(FERREIRA, 2016).

Por outro lado, nos explica Alvarez (2010), 

“em que pese à contribuição da cronobio-
logia nas diferenças observadas entre os 
trabalhadores, considere-se a afirmativa 
de Monk (2005) em relação à tolerância ao 
trabalho em turnos, a qual não deve ser 
vista somente sob o prisma cronobioló-
gico (relacionado aos ritmos circadianos), 
nem somente relacionada ao sono ou uni-
camente como uma questão social ou do-
méstica. Trata-se, segundo o autor, de uma 
interação complexa desses três fatores, 
cada qual influenciando os outros dois.” 

Ainda de acordo com Comperatore & 
Krueger (1990); Costa (1996, 1997); Smith et 
alii (2003); e Totterdell (2005), citados por 
Prata (2013), muitas das queixas dos traba-
lhadores, como fadiga, diminuição do de-
sempenho, problemas no sistema digestivo 
e alterações de humor podem ter relação 
com as perturbações no sistema circadia-
no. Além da perturbação do sistema circa-
diano resultante da inversão do ciclo sono-
-vigília, há fatores de natureza ambiental, 
como maiores níveis de luminosidade e 
ruído durante o sono diurno; de natureza 
comportamental, como mudanças na ali-
mentação e consumo de cafeína durante a 
noite, que impactam a saúde dos que tra-

balham em turnos, principalmente os que 
envolvem trabalho noturno. 

Dos 36 estudos epidemiológicos ana-
lisados, 25 observaram uma maior per-
centagem de desordens gastrointestinais 
(incluindo úlceras pépticas) nos trabalha-
dores em turnos em comparação com os 
trabalhadores diurnos.”

Associam-se igualmente ao trabalho em 
turnos outros problemas de saúde, em 
especial nos níveis. De acordo com Silva 
(2008, pág. 28), “a fadiga é um dos aspectos 
estudados com frequência no que diz res-
peito à pesquisa em organização do traba-
lho, mais especificamente sobre trabalho 
em turnos, e principalmente quando são 
utilizados sistemas com jornada superior 
a 8 horas”. Segundo o autor, é necessária 
uma reavaliação ao longo do tempo, das 
condições de saúde dos trabalhadores em 
situações de turno noturno permanente ou 
jornada de 12 horas, por exemplo, por con-
ta de um provável maior desgaste decor-
rente do tempo de exposição cotidiano aos 
estressores de trabalho.

Se sopesarmos ainda a jornada de 12 
horas, a exposição aos agentes químicos 
deve ser considerada com atenção, pois, 

quanto mais tempo no local de trabalho, 
no caso dos operadores da refinaria, mais 
tempo expostos a uma grande quantidade 
de agentes químicos, inclusive carcinogê-
nicos. Há, na Refinaria, uma série de agen-
tes químicos, tanto oriundos da própria 
matéria prima, o petróleo, quanto outros 
adicionados ao processo e resultantes de 
processos de combustão. Entre os agentes, 
destacamos os comprovadamente carci-
nogênicos, integrantes da lista 1ª da IARC, 
como o 1,2 butadieno e o benzeno. Esses 
produtos estão presentes no ambiente de 
trabalho através de emissões fugitivas, co-
letas de amostras etc. 

A organização do trabalho em turnos - 
recomendações sobre a duração da jorna-
da de trabalho e da semana de trabalho 

Quando a organização do trabalho preci-
sa ser feita em turno de revezamento, im-
portando em trabalho noturno, esse traba-
lho é deletério. O que se pode fazer, então, 
é tentar minimizar essa nocividade, consi-
derando a interação dos diversos fatores 
que dizem respeito à organização temporal 
do trabalho, no planejamento da tabela do 
turno. 
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Ainda destacamos que, de acor-
do com Ferreira (2016, pág. 121), 
“considerando-se o trabalho em 
turnos como um fator de maior 
desgaste do trabalhador, sugere-se 
que a jornada de trabalho seja de 6 
horas, e que em nenhuma hipótese 
essa jornada exceda 8 horas.” Esse 
estudo sugere, ainda, que o núme-
ro de jornadas consecutivas no tur-
no da noite deve ser o menor pos-
sível, e o trabalho noturno deve ser 
seguido de pelo menos 48 horas de 
descanso. O sentido da rotação do 
ciclo deve acontecer no sentido 
horário: manhã-tarde-noite. Deve-
-se ainda evitar que o turno da ma-
nhã se inicie muito cedo (antes da 
7h00). As folgas devem considerar 
o máximo os finais de semana. O 
ideal é a adoção de férias anuais 
de 6 semanas. 

Considerações finais
A organização do trabalho em 

relação ao tempo é um tema com-
plexo, e seu planejamento deve 
considerar a multidisciplinaridade 
que o envolve. A definição do regi-
me de turno de revezamento, a dis-
tribuição dos grupos de trabalho e 
da duração da jornada devem, por 
princípio, contar com a participa-
ção direta dos trabalhadores, que 
são os que realmente conhecem 
sobre seu trabalho e suas variabi-
lidades, suas capacidades e limita-
ções. 

As unidades da Petrobrás e 
Transpetro distribuídas pelo Brasil, 
que laboravam em turno de 8 ho-
ras, tiveram alteração na tabela de 
turno, que estabeleceu, no regime 
de turno de revezamento, jornada 
de trabalho de 12 horas durante o 
período da pandemia. Essa altera-

ção se fez de maneira unilateral no 
mês de março, sem a participação 
dos trabalhadores e seus repre-
sentantes, sob a justificativa de 
medida de prevenção à COVID 19. 
Ocorre que, por motivos de redu-
ção de custo operacional a empre-
sa pretende reduzir R$ 9,82 bilhões 
e permanecer com a atual tabela, 
com os trabalhadores do regime de 
turno de revezamento praticando 
jornada de trabalho de 12 horas, 
para o período pós pandemia.

A proposta unilateral de tabe-
la de turno, sem participação dos 
trabalhadores, ignora os Fatores 
Humanos e Organizacionais na Se-
gurança Industrial. Ou seja, propor 
uma tabela de turno com jorna-
da de 12 horas de trabalho, sem 
a participação dos trabalhadores 
em sua construção, não contem-
pla os fatores humanos, e, por sua 
vez, não considera a segurança in-
dustrial e a saúde do trabalhador 
como elementos centrais na orga-
nização do trabalho. 

Deixamos aqui algumas reflexões 
baseadas na literatura e no conhe-
cimento acumulado sobre o tema. 
Não há fórmulas acabadas para 
esse planejamento. Apontamos, no 
final do estudo, os fatores a serem 
considerados no planejamento do 
regime de turno, destacando so-
bretudo que o planejamento deve 
ser realizado junto com os traba-
lhadores. Sugerimos, ainda, que a 
decisão sobre as alterações na jor-
nada de trabalho seja feita fora da 
pandemia, fora da emergência da 
COVID 19, pois, diante do quadro 
de crise e emergência que enfren-
tamos, corre-se o risco de decisões 
precipitadas, o que não é recomen-
dável.

Fotos: banco de Imagens Petrobrás e acervo sIndIPetro-LP



Contra jornadas diárias extenuantes 
em média de 10 horas a 14 horas apli-
cadas inclusive a crianças, idosos e 

mulheres, no século XIX, quando o ideário 
liberal econômico em meio à Revolução In-
dustrial reduziu pessoas a condição análoga 
à de escravos, houve um movimento mundial, 
paulatino, que regulamentou limites a essa 
forma de trabalho exaustivo por extensão e 
intensidade, pois feria a dignidade da pessoa 
humana, reduzindo pessoas a coisas.

Após alguns tratados internacionais, só em 
meados do século XX, a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, em seu artigo XXIV, 
prescreveu que todo homem tem direito a re-
pouso e lazer, inclusive à limitação razoável das 
horas de trabalho, bem como a limitação do 
tempo de trabalho em aspectos como a jornada 
de trabalho, o intervalo dentro de uma jornada 
diária e o intervalo entre duas jornadas.

Na década de 40 a Consolidação das Leis do 
Trabalho determinou jornada diária máxima 
de 8 horas, para qualquer atividade privada, 
e a Lei dos petroleiros n. 5.811 da década de 
70 permitiu jornadas diárias máximas de 8h 
para turnos ininterruptos, mas colocou como 
exceção, para atividades petrolíferas no mar 
e em locais terrestres de difícil acesso, jorna-
das diárias de 12h.

Os estudos científicos que fundamentam 
a necessidade de redução das jornadas ex-
tensas e intensas são de natureza biológica, 
de natureza social e de natureza econômica, 
três fatores que interligados podem garantir 
uma vida laboral digna. Na década de 80, com 
base nesses fundamentos já consolidados 
mundialmente, a constituinte limitou a impo-
sição de jornada diária de turnos ininterrup-
tos em 6 horas, de acordo com o inciso XIV do 
artigo 7º da CF/88. Essa limitação se deu tam-
bém com o intuito de acabar com os turnos 
de 8 horas e 12 horas da lei dos petroleiros e 
de quebra impedir uma generalização desses 
turnos mais extensos que se espalhavam por 
muitas atividades Brasil afora, mas deixando 

para as entidades sindicais mediar a possibi-
lidade de aumento dessa jornada diária de 6 
horas por meio de Acordo Coletivo. Todavia, o 
Poder Judiciário recepcionou a lei dos petro-
leiros n. 5.811, indicando não haver conflito 
entre ela e o inciso XIV do artigo 7º da Consti-
tuição Federal de 88, conforme Súmula 391 do 
TST, o que permitiu de vez a implementação 
mais abrangente de jornadas de turnos inin-
terruptos mais extensas, ficando a cargo das 
entidades sindicais o trabalho de conscienti-
zação dos trabalhadores sobre os efeitos ne-
gativos à saúde decorrentes da extensão das 
jornadas por meio de Acordo Coletivo.

Em 2003 o Brasil inseriu em seu Código Pe-
nal o crime de Redução a Condição Análoga 
a de Escravo, em seu artigo 149, caracteriza-
do quando alguém é submetido a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva, todavia o 
Poder Judiciário limitou jornada exaustiva 
como aquela que é imposta contra a vontade 
alheia, o que dificulta criminalizar trabalhos 
exaustivos decorrentes de lei ou de acordos. 
As jornadas exaustivas por extensão e inten-
sidade de trabalho remontam à Revolução In-
dustrial e, apesar de seu caráter prejudicial, 
vêm insistentemente ao longo do tempo per-
meando e se infiltrando nas regulamentações 
que protegem os trabalhadores em termos de 
saúde física, mental e econômica. De acordo 
com enunciado atual da Organização Mundial 
de Saúde - OMS, há um aumento galopante de 
doenças ligadas às formas de gestão que de-
correm da política neoliberal, e as próximas 
décadas irão dar corpo a uma era de novas 
doenças profissionais resultantes do proces-
so neoliberal. Já é comprovado que os aci-
dentes no trabalho e as doenças decorrentes 
da atividade laboral são bem maiores quan-
do as jornadas são mais extensas.

Em 2017 a reforma trabalhista trouxe mais 
avanços do ideário liberal econômico com 
a implementação do artigo 611-A, quando a 
convenção coletiva e o acordo coletivo de 
trabalho terão prevalência sobre a lei se dis-

puserem, por exemplo, sobre a jornada de 
trabalho, incluindo o intervalo intrajornada 
(dentro de uma jornada diária), e sobre a 
possibilidade de prorrogação de jornada em 
ambientes insalubres, sem licença prévia das 
autoridades competentes do Ministério do 
Trabalho. 

Na prática, o liberalismo econômico avan-
ça num processo de alteração da legislação 
com a imediata ratificação da jurisprudência, 
e a jornada exaustiva por extensão e por in-
tensidades elevadas de trabalho, atualmente 
avança pelas inovações organizacionais que 
criam funções polivalentes, trabalhos por 
demanda, concorrência entre trabalhadores, 
metas a serem cumpridas, redução de pau-
sas, inclusive para alimentação, aumento de 
jornadas diárias, banco de horas, exacerba-
ção do individualismo e até teletrabalho. De 
forma geral as jornadas estão cada vez mais 
extensas e intensas, as remunerações dimi-
nuindo sistematicamente, como parte do 
ideário neoliberal, que também utiliza a im-
plementação do modelo empreendedor cha-
mado “downsize”, que é a redução do quadro 
de empregados para maximização dos lucros.

No mundo contemporâneo do trabalho o 
avanço das jornadas mais extensas e intensas 
e a diminuição sistemática da remuneração 
do trabalho, produzirão efeitos prejudiciais 
à saúde física,  social e econômica dos tra-
balhadores, no curto, no médio e no longo 
prazos, apesar de ainda existir outros limi-
tes regulamentados, entretanto, à medida 
que novas formas de organização do trabalho 
decorrentes do processo neoliberal ganham 
corpo, mais rápido e fácil de perceber é a de-
gradação da saúde física, mental e econômi-
ca dos trabalhadores.

Fontes: Direito do Trabalho, Sérgio Pinto 
Martins, 27ª edição, editora Atlas; Neoescra-
vismo, Análise Jurídica das Relações de Tra-
balho, André Luiz Proner, Editora Juruá; www.
planalto.gov.

A retomada das jornadas mais extensas e intensas
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) publicou um estu-

do global que concluiu que 745 mil pessoas 
morreram por doenças cardíacas e derrame 
em 2016 em decorrência de longas horas de 
trabalho. 

A quantidade de pessoas que morreram, 
entre 2000 e 2016, por conta desses proble-
mas de saúde aumentou 29%.  A pesquisa 
ainda revela que trabalhar por mais de 55 
horas por semana aumenta em 35% do ris-
co de morte por acidente vascular cerebral 
(AVC) e 17% por doença cardíaca em relação 
aos trabalhadores que laboram em jornadas 
de 35 a 40 horas semanais. Os dados ainda 
apontam que a maioria das mortes se deu, 
em sua grande maioria, em homens com ida-
de entre 60 e 79 anos de idade, que traba-
lharam mais de 55 horas por semana quando 
tinham entre 45 e 74 anos. O Brasil está na 
faixa dos países que têm até 4% da popula-
ção exposta a longas jornadas de trabalho 
(55 horas ou mais por semana). 

De acordo com o relatório, trabalhar lon-
gas horas foi tido como responsável por cer-
ca de um terço de todas as doenças relacio-
nadas ao trabalho. Vale destacar que a OMS 
também afirmou que o número de pessoas 
trabalhando longas horas havia aumentado 
antes da pandemia e que avalia que a ten-
dência pode piorar devido o coronavírus.

Os pesquisadores indicaram que jornadas 
de trabalho mais longas levaram a resultados 
ruins para a saúde por meio de respostas fi-
siológicas ao estresse. Além disso,  trabalhar 
mais horas significava que os trabalhadores 
ficavam mais inclinados a adotar comporta-
mentos prejudiciais à saúde, como fumar e 
ingerir bebida alcoólica, ter poucas horas de 
sono, falta de exercício físico e uma dieta po-
bre em nutrientes. 

O órgão sugere que os donos de empresas 
devem levar isso em consideração ao avaliar 

os riscos para a saúde ocupacional dos tra-
balhadores. O limite de horas no período la-
boral seria benéfico para todos, empregados 
e empregadores,  uma vez que demonstrou 
aumentar a produtividade.

O estudo também aponta algumas reco-
mendações para evitar e reduzir o risco de 
morte por trabalho excessivo:

- os governos podem introduzir, imple-
mentar e fazer cumprir as leis, regulamentos 
e políticas que proíbem horas extras obriga-
tórias e garantem limites máximos de tempo 
de trabalho;

- acordos bipartidos ou coletivos de tra-
balho entre empregadores e associações de 
trabalhadores podem flexibilizar o horário 
de trabalho e, ao mesmo tempo, estabelecer 
um número máximo de horas de trabalho;

- os funcionários poderiam compartilhar 
as horas de trabalho para garantir que o nú-
mero de horas trabalhadas não passe de 55 
ou mais por semana.  

As estimativas foram publicadas no dia 17 
de maio na revista científica Environment 
International.  O estudo avaliou a exposição 
a longas horas de trabalho em 194 países e 
as taxas de doenças cardíacas e neurovascu-
lares em 183, relacionada  a dados de 2.324 
pesquisas transversais e 1.742 conjuntos de 
dados por revisões sistemáticas e metanáli-
ses. Os dados foram organizados em idade, 
sexo, região e em grupos de duração de jor-
nada (até 48 horas; de 49 a 54 horas; e igual 
ou superior a 55 horas), entre os anos de 
2000, 2010 e 2016. 

Em um estudo anterior a esse, feito em 
2010, a OIT propôs que os acordos de tempo 
de trabalho devem satisfazer cinco critérios 
inter-relacionados: devem favorecer a saúde 
e a segurança no trabalho, ser compatíveis 
com a vida familiar, promover a igualdade de 
gênero, reforçar a produtividade, e facilitar a 
escolha e influência do trabalhador no seu 
total de horas de trabalho.

Jornadas longas de trabalho 
causam mortes por doenças 
cardíacas e derrame 

OIT e OMS

Excesso de trabalho e pandemia
Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) que analisou o impacto da pande-
mia e do isolamento social na saúde men-
tal de trabalhadores essenciais, dentre eles 
petroleiros e petroleiras, mostrou que sin-
tomas de ansiedade e depressão afetaram 
quase 50% desses trabalhadores durante a 
pandemia, no Brasil e também na Espanha.

No total,  11,5 milhões de brasileiros e bra-
sileiras  sofrem com depressão e até 2030 
essa será a doença mais comum no Brasil, 
a estimativa é da OMS.  A Síndrome de Bur-
nout ou esgotamento profissional também 
vem tomando corpo e acendendo um aler-
ta. A Síndrome do Esgotamento Profissional 
é um distúrbio emocional com sintomas de 
exaustão extrema, estresse e esgotamento 
físico resultante de situações de trabalho 
desgastante, que demandam muita com-
petitividade ou responsabilidade.  Essa sín-
drome pode resultar em estado de depres-
são profunda. A principal causa da doença é 
o excesso de trabalho. 

Segundo estudo publicado na Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacional, na indús-
tria do petróleo, os trabalhadores atuam em 
diversas áreas e nas mais adversas condi-
ções de trabalho, o que pode resultar em 
danos à saúde como o estresse ocupacional 
e o Burnout. Ainda de acordo com a publi-
cação, “os trabalhadores  que atuam na in-
dústria do petróleo passaram a despertar a 
atenção pelas peculiaridades do trabalho, 
como condições de confinamento nas pla-
taformas marítimas, por um período de 14 
dias e falta de iluminação e calor nas refina-

rias, além de riscos de explosões e incêndio 
em ambos os locais, apontando o estresse 
ocupacional e a síndrome do esgotamento 
profissional como problemas de saúde que 
atingem diferentes grupos de trabalhado-
res”.

Segundo a Organização Mundial da Saú-
de (OMS), o Burnout não é uma “condição 
médica”, mas está presente, desde 2019, na 
Classificação Internacional de Doenças (CID) 
como “fenômeno ligado ao trabalho”. De 
acordo com um estudo realizado em 2019, 
cerca de 20 mil brasileiros pediram afasta-
mento médico no ano por doenças mentais 
relacionadas ao trabalho. 

A Sociedade Brasileira de Medicina de 
Família e Comunidade destaca  que além 
de transtornos mentais o excesso de jorna-
da de trabalho também causa problemas 
respiratórios, de pele e doenças em geral, 
como, por exemplo, tendinite, dor lombar e 
dor nos músculos.

A relação entre estresse ocupacional e 
doença já vem de longa data. Ela foi reco-
nhecida por Bernardo Ramazzini, médico 
italiano considerado o pai da Medicina do 
Trabalho (MT), que em 1700  publicou o livro 
Morbis artificum diatribe que atribuiu aos 
judeus  que suas doenças, na época, eram 
associadas à miséria, fome, condições de 
moradia e atividades ocupacionais, e não à 
raça, genética ou endemia.

Com informações CNN, Biblioteca Virtual 
em Saúde do Ministério da Saúde, BBC, Agên-
cia Brasil, Revista Brasileira de Saúde Ocupa-
cional, nest.fcs.ufg.br, ILO.org e ANAMT
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RPBC: com tempo para negociar, Sindipetro-LP apresenta 
minuta sobre turno de 8 ou 12 horas
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
 
 
 
 
Companhia Acordante 
Petróleo Brasileiro S/A- PETROBRAS, sociedade de economia mista, com sede na 
Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro - RJ. 
 
Entidades Acordantes 
Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista, CNPJ 58.194.416/0001-78, entidade 
sindical estabelecida à Avenida Conselheiro Nébìas, 248, Vila Mathias, Santos/SP. 
 
Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, doravante denominada Companhia, neste ato 
representada pelo Gerente Executivo de Recursos Humanos, Juliano Mesquita 
Loureiro, e Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista, doravante denominado 
Entidade Sindical, por seus representantes devidamente autorizados pelas Assembleias 
Gerais, realizadas nos termos do artigo 612 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
firmam, nesta data, o presente Acordo Coletivo de Trabalho. 
 
Cláusula 1. Jornada de Trabalho - Turno lninterrupto de Revezamento 
 
Em atendimento ao inciso XIV do artigo 7º da Constituição Federal, a carga semanal 
do pessosl engajado no regime de turno ininterrupto de revezamento é de cinco 
grupos de turnos, com jornada de 8 (oito) ou 12 (doze) horas diárias e carga semanal 
de 33,6 (trinta e três virgula seis) horas em média, sem que, em consequência da 
distribuìção dos dias de trabalho e as respectivas folgas nas escalas de turno 
pactuadas no presente instrumento, caiba pagamento de qualquer hora extra, 
garantido, porém, o pagamento dos adicionais de trabaího noturno, hora de repouso e 
alimentação e periculosidade, quando couber. 
 
Cláusula 2. Repouso Semanal Remunerado, Repouso e Folgas 
 
A Companhia e a Entidade Sindical reconhecem que a concessão das folgas previstas 
na escala de turno ininterrupto de revezamento pactuada neste instrumento (Anexo) 
quita a obrigaşäo relativa ao repouso semanal remunerado de que tratam a Lei n° 
605, de 5 de janeiro de 1949 e os repousos previstos no artigo 67 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e na Lei 5.811, de 11 de outubro de 1972. 
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Parágrafo 1º - As folgas e dias de trabalho serão distribuidos nas escalas de turno 
de que trata o caput de forma que o número de dias de trabalho e folga respeitem a 
proporção de 3x2 (três dias de trabalho e dois dias de folga) para turno de 08h00 
horas ou 1x1,5 ( Uma jornada de trabalho x 1,5 dia de folga), para turno de 12h00, 
sem que as folgas precisem ser concedidas imediatamente após 3 (três) dias de 
trabalho ou 1 (uma) jornada de trabalho. 
 
Parágrafo 2º - As ocorrências de mais de 3 (três) dias consecutivos de trabalho 
decorrentes dos arranjos de que trata o parágrafo 1º, não gerarão o pagamento de 
horas extraordinárias ou fruição de folgas não previstas nas referidas escalas de 
trabalho. 
 
Parágrafo 3º - Considerando a natureza ininterrupta das atividades, as jornadas 
extraordinárias em relaçao à jornada regularmente prevista (decorrentes de  
prorrogação ou dobras), serão quitadas de acordo com as regras estabelecidas no 
Acordo Coletivo de Trabalho vigente, conforme clausula 10 e paragrafo 1. 
 
Paragrafo 4º - Sobreaviso Parcial 
A Companhia garante o pagamento das horas de sobreaviso parcial, remuneradas com 
1/3 (um terço) do valor da hora normal, considerando o Salário Básico acrescido do 
Adicional de Periculosidade e da Vantagem Pessoal – Acordo Coletivo de Trabalho (VP-
ACT), quando for o caso, ao empregado designado a permanecer à disposição da 
Companhia, fora do local de trabalho, nos períodos de folga ou repouso, aguardando 
chamada. 
 
Parágrafo 5º - Na eventualidade da chamada para o trabalho efetivo, o período 
trabalhado será remunerado como hora extraordinária, não sendo cumulativa com 
aquelas tratadas no caput. 
 
Parágrafo 6º - As regras do banco de horas não se aplicam à  horas descritas nas 
cláusulas 2, paragrafo 3º e 4º, respectivamente. 
 
Cláusula 3. Tabela de Turno Adotada nas Unidades Operacionais 
 
A tabela de turno ora acordada (anexa a este instrumento), e a ser implantada na 
Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC) e na Usina Termelétrica de 
Cubatão (UTE-CBT), foi definida em votações realizadas com os empregados, cuja 
escolha foi respaldada pela Entidade Sindical signatária do presente instrumento 
coletivo, traduzindo, portanto, os anseios da categoria, além de estar consoante a 
legislação aplicável, sobretudo no que tange à formalização de compensação de 
jornada, decorrente das escalas de turno em comparação com a relação trabalho x 
folga prevista na Lei 5.811/72 e ampliada por meio de acordo coletivo. 
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Cláusula 4. Validade da Tabela de Turno - Proporção Trabalho/Folga 
 
As partes declaram que a Lei 5.811/72, artigo 3º, inciso V e os Acordos Coletivos de 
Trabalho da categoria, ao estipular a quantidade de jornadas de trabalho e repousos 
(3x1 ou 3x2 ou 1 x1,5), estabelecem apenas a proporção (turno x folgas). Referidos 
dispositivos legais e normativos não impõem obrigatoriedade de que os repousos 
sejam, necessariamente, consecutivos a cada três jornadas de trabalho. As partes 
reconhecem que a distribuição de turnos de trabalho e repousos nos termos ora 
postos atendem aos interesses dos trabalhadores. 
 
Parágrafo 1º - Considerando as premissas estabelecidas no caput, as partes 
reconhecem e declaram que a Tabela de Turnos abaixo, instituída por este acordo 
para a Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC) e Usina Termelétrica de 
Cubatão (UTE-CBT), respeita, para todos os efeitos, a relação trabalho/folga prevista 
no acordo coletivo vigente (3x2) ou (1x1,5) atendendo aos interesses dos 
trabalhadores. 
 
Cláusula 5 – Alimentação 
 
Nas Unidades onde, por via de acordo, for implantado o Turno Ininterrupto de 
Revezamento de 12 ou 08 horas e houver fornecimento de alimentação in natura, a 
Companhia concederá uma refeição principal e 1 (Um) ou (dois) lanches por turno de 
trabalho conforme tabela 12 ou 08 horas escolhida, considerando os padrões 
nutricionais da Companhia. 
 
Clausula 6. Decisöes Administrativas ou Judiciais 
 
Caso haja decisão, em processo judicial ou procedimento administrativo de órgãos de 
inspeção e fiscalizaşäo das relações de trabalho, reputando inválido ou ilegal o 
presente Acordo, a Companhia ficará desobrigada de observar a Tabela aqui 
pactuada, podendo ajustá-la para atendimento ao teor das decisões. 
 
Cláusula 7. Revisão, Denúncia, Revogação 
 
O procedimento de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial do 
presente, ficará subordinado às normas estabelecidas pelo artigo 615 da Consoìidação 
das Leis do Trabalho (CLT), salvo acordo entre as partes. 
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Cláusula 8. Vigência 
 
O presente instrumento vigorará por 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua 
assinatura. 
 
Santos, 22 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------        ---------------------------------------------- 
Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista         Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS   
Fábio José Rodrigues de Mello                           Juliano Mesquita Loureiro    
Coordenador Geral                                           Gerente Executivo de RH 
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