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ENTREVISTA: Dr Gustavo Gomes 
 O ano de 2020 mal começou e já se 
apresenta como um ano de muitas 
lutas para os petroleiros e petroleiras. 
Para que a categoria possa estar mais 
bem situada nos enfrentamentos que 
virão pela frente, é importante que ela 
esteja ciente das questões jurídicas 
que lhe dizem respeito. 
 O Sindipetro-PE/PB conversou com o 
advogado trabalhista Gustavo 
Gomes, assessor jurídico da 
e n t i d a d e ,  q u e  a p r e s e n t o u  
encaminhamentos dos processos 
jud ic ia is ,  em que houveram 
conqu i s tas  ob t i das  pa ra  os  
trabalhadores e as trabalhadoras, 
além dos processos ainda em 
andamento. Confira a entrevista.

SINDIPETRO: Tabelas de Turno, 
doutor. Como andam os processos 
em Pernambuco e Paraíba? 
Dr. GUSTAVO: Vamos ingressar com 
as ações individuais daqueles que 
apresentaram material necessário ao 
s ind ica to  (documentos como 
contracheques, ficha do funcionário e 
espelho de pontos). Estamos 
encaminhando esse material ao 
nosso contador para que sejam feitos 
os devidos cálculos, a fim de 
ingressarmos o processo no início de 
fevereiro, no mais tardar.
SINDIPETRO: Do que se tratam 
esses processos individuais?
Dr. GUSTAVO: Em síntese, são as 
pessoas que, na tabela de turno, 
quando estavam indo para seus dias 
de folga, recebiam da empresa 
apenas 24 horas, sem que a 
Petrobrás respeitasse o intervalo 
intrajornada de mais 11 horas. Ou 
seja, onde deveria haver 35 horas 
para o trabalhador (somando as 24 
horas de fo lga ao in terva lo  
intrajornada), estava havendo apenas 
24, restando horas em excesso para a 
empresa.
SINDIPETRO: E como se pode 
recorrer em favor do trabalhador?
Dr. GUSTAVO: Teremos que entrar 
com as ações individuais, por que 
será necessário comprovar se a 
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pessoa em questão continuou nos 
turnos e se aquela situação se 
repetiu. Agora, como a Reforma 
Trabalhista estabelece que sejam 
liquidados os valores, devem ser 
apresentados os contracheques, a 
ficha do funcionário, bem como o 
espelho de pontos.
SINDIPETRO: E os processos 
coletivos? Qual conquista atinge 
diretamente a categoria? 
Dr. GUSTAVO: Tivemos a conquista 
da ação do desjejum da Transpetro, 
que foi julgada no TRT em 21 de 
janeiro, em que foi mantida a 
obrigatoriedade da empresa em 
continuar fornecendo o café da 
manhã aos seus funcionários. Este 
processo, de número 000577-
53.2017.5.06.0013, era uma ação 
jurídica que estava em andamento 
desde 2017.
SINDIPETRO: O que a Transpetro 
alegava no caso do desejejum?
Dr. GUSTAVO: Eles simplesmente 
suspenderam. Disseram que não era 
fruto do acordo coletivo e, por isso, 
s u s p e n d e r a m .  P o r é m ,  f o i  
r econhec ido  pe los  j u í zes  e  
desembargadores que havia uma 
habitualidade no serviço do desjejum, 
independente-mente de estar 
assegurado no contrato de trabalho.
SINDIPETRO: Em 2019 tivemos um 
l o n g o  d e b a t e  r e f e r e n t e  a o  
equacionamento da Petros e 
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questões previdenciárias. Tivemos 
alguma ação jurídica quanto ao 
assunto?
D r .  G U S T A V O :  S o b r e  o  
equacionamento da Petros, nós 
ingressamos com uma ação e o 
processo está na fase de discussão 
dos honorários solicitados pelo perito 
para que fosse feito o devido cálculo, 
de maneira a constatar se haveria 
déficit e como deverá ser feito o 
equacionamento desse déficit.
SINDIPETRO: Por fim, vamos trazer 
o assunto para o atual contexto em 
que a categoria se encontra, fazendo 
um balanço com fatos recentes. No 
ano passado os petroleiros iniciaram 
um movimento grevista cobrando o 
cumprimento de cláusulas do Acordo 
Coletivo de Trabalho; em resposta, o 
Tribunal Superior do Trabalho emitiu 
uma multa punitiva no valor irreal de 
R$ 2 mi aos sindicatos fupistas. 
Agora, a categoria está construindo 
uma nova greve, desta vez em 
defesa dos empregos no Sistema 
Pe t rob rás .  Na  sua  op in i ão  
profissional e, fazendo uma análise 
de conjuntura, existe a possibilidade 
de que outra medida medonha e 
absurda como esta citada torne a se 
repetir?
Dr. GUSTAVO: Garantir que eles não 
podem fazer, infelizmente não temos 
como garantir. Mas é importante 
trazer que essa multa irrazoável foi 
caçada pelo próprio TST. Essa 
insanidade foi uma decisão exclusiva 
do Ministro Ives Gandra Martins e, 
posteriormente, o colegiado revogou 
a multa, alegando que não caberia 
aplicação da mesma, antes da 
ocorrência de greve. Isso dá uma 
esperança de que há de se discutir 
sobre como será a análise do TST 
daqui para a frente. É importante 
frisar também que, se já houve uma 
análise diferente (sobre a medida 
aplicada pelo ministro), é bem mais 
interessante (para o movimento 
grevista).
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Greve dos petroleiros é 

 “A injustiça que se faz a um, é uma ameaça que se 
faz a todos”, dizia o filosofo francês Montesquieu 
(séc. XVIII). Esta citação pode ser aplicada aos 
trabalhadores e as trabalhadoras do Sistema 
Petrobrás. No último dia 13, os trabalhadores da 
Fábrica e Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN) no 
polo de Araucária (PR) foram surpreendidos com a 
notícia de que a unidade seria fechada e que todos 
os seus 1000 funcionários (diretos e terceirizados) 
seriam demitidos. O fato foi o estopim para uma 
série de manifestações em 13 bases filiadas a 
Federação Única dos Petroleiros (FUP), inclusive 
Pernambuco, que aconteceu na manhã do dia 17. 
Naquele mesmo dia, a FUP já sinalizava a 
realização de assembleias para deliberar uma greve 
da categoria, por tempo indeterminado, a partir do 
dia 1 de fevereiro, contra as demissões na FAFEN-
PR e em defesa dos postos de trabalho.
 Em Pernambuco e na Paraíba, as assembleias acontecem entre os dias 20 e 28 de janeiro, onde a categoria seguiu 
aprovando a adesão à greve. Entre as exigências, estão o cumprimento da cláusula 26 do ACT da Araucária 
Nitrogenados, determinando que "a companhia não promoverá dispensa coletiva ou plúrima, motivada ou imotivada, 
nem rotatividade de pessoal (turnover), sem prévia discussão com o sindicato."; e respeito as negociações do ACT 
2019, que suspendem as medidas unilaterais tomadas pela gestão da Petrobrás (como tabelas de turno, HETT, banco 
de horas, PLR, transferências etc.) e aplicação do previsto no ACT, quanto aos debates e resoluções bilaterais.

O que os petroleiros 
reivindicam? 

 > Cumprimento da cláusula 
26 do Acordo Coletivo de 
Trabalho da Araucária 
Nitrogenados (FAFEN-PR)

> Respeito aos fóruns de 
negociações instituídos 
pelo ACT 2019
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Demissões na Petrobrás
 
 Apesar de drástica, as demissões na FAFEN-PR são 
apenas o caso mais gritante ocorrido nos últimos quatro 
anos. As demissões em massa têm sido empreendidas 
pela diretoria da Petrobrás há pelo menos 4 anos. Elas 
constituem um elaborado plano de esvaziamento do 
sistema Petrobrás em prol de interesses estrangeiros e 
das classes dominantes (que muito tem a lucrar com as 
privatizações e o fechamento de unidades operacionais).
 Desde 2016, o movimento sindical tem intensificado as 
denúncias e as lutas contra o desligamento compulsório 
dos funcionários da estatal. Só naquele ano, a empresa 
gastou cerca R$ 706 mil reais para incentivar os 
trabalhadores a aderirem ao Plano de Demissão 
Voluntária (PDV) e ao Programa Incentivado de Demissão 
Voluntária (PIDV), como mostra uma matéria publicada 
pelo site da revista época, no dia 1 de março do mesmo 
ano. Com a chegada de Roberto Castello Branco à 
presidência da empresa, essa prática se intensificou. Em 
março do 2019, a companhia anunciou a intenção de 
cortar US$ 8,1 bilhão de seus custos operacionais em 
quatro anos, com reduções nas despesas com 
funcionários.

Está previsto para esse primeiro trimestre 
de 2020 o lançamento do novo site do 
SINDIPETRO PE/PB. Este será um novo 
canal de comunicação e de informação 
para todos os petroleiros e petroleiras na 
luta em defesa da classe trabalhadora e 
da soberania nacional. 
Fique atento às nossas redes sociais para 
a data de lançamento.

para defender os empregos

Nova diretoria toma posse, 
no Armazém do Campo
 O ano de 2020 começou para o Sindipetro-PE/PB com a posse dos novos 26 
integrantes da atual direção sindical, realizada no Armazém do Campo, no 
bairro de Santo Antônio (centro do Recife).
 A solenidade contou com a presença do presidente da CUT-PE, Paulo Rocha 
e vários representantes sindicais de outras categorias. Também prestigiaram 
o evento o coordenador geral do Sindipetro NF, Tezeu Bezerra e de Auzélio 
Alves, diretor do Sindipetro Unificado SP; além das entidades citadas, 
estiveram presentes a deputada estadual Teresa Leitão (PT-PE), outros 
quadros do Partido dos Trabalhadores e movimentos sociais como o Levante 
Popular da Juventude e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST). 
 A reunião de tantas entidades sindicais, sociais e políticas em um evento de 
posse reflete a responsabilidade que tem o sindicato e a categoria petroleira 
na defesa do conjunto da classe trabalhadora e na construção de uma frente 
ampla de enfrentamento, capaz de combater o entreguismo e o fascismo 
bolsonarista que toma conta do Estado brasileiro. 
 “Esse é o momento de dizer para esse governo que eles não vão destruir 
nossos sonhos” falou a presidente do Sindicato dos Bancários, Suzi 
Rodrigues (também presente no evento). “É o momento de defender as 
estatais como a Caixa e a Petrobrás, pois são elas que garantem as políticas 
públicas para os que mais precisam no nosso país", avalia a sindicalista.
 Ao fim da solenidade, todos e todas confraternizaram nesse momento de 
integração, mas também de preparação para a continuidade das lutas pelos 
próximos 4 anos em defesa da Petrobrás, dos direitos e do povo brasileiro.
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