
Após uma semana tensa e agitada, de assembleias marcadas por disputas entre a alta gestão da empresa, que pressionou gerentes 
e cupinchas para votar pela aceitação da proposta rebaixada, as negociações entre empresa e federações e sindicatos continuam.

As assembleias debateram e deliberaram sobre 4 pontos de pauta. Os resultados das bases do Unificado foram as seguintes:

Diante dos impasses das negociações, a FUP e a FNP participaram 
da reunião no Tribunal Superior do Trabalho (TST), para mediação 
do Acordo Coletivo de Trabalho. Após reunião com as federações, os 
representantes do TST se reuniram com a Petrobrás. Participaram 
da mediação o ministro Renato Lacerda e o juiz auxiliar da Vice-
Presidência do TST, Rogério Neiva.

Apesar da mediação ter sido pedida pela Petrobrás, os gestores 
não aceitaram a proposta das federações de prorrogar o Acordo 
Coletivo e manter o processo  de discussão em mesa de negociação, 
na própria empresa.

Diante da intransigência da Petrobrás, o ministro do TST 
propôs que a empresa prorrogue o ACT e dê continuidade à 
mediação no Tribunal.

Má fé
“Os gestores, ao pedirem a mediação, quebrando uma tradição 

da empresa e sindicatos de solucionar os impasses em mesa de 
negociação, já sabiam que o TST, em todas as mediações, propõe 

a prorrogação do ACT por no mínimo 30 dias. Pedir a mediação 
do TST, para lá rejeitar a prorrogação do ACT - a qual, repito, 
sabiam que o tribunal proporia - é ato de explícita má fé. É como 
querer aproveitar da mediação só o 'pedaço' que lhes interessa”, 
explica o assessor jurídico da FUP, Normando Rodrigues.

Prorrogação do ACT e continuidade das negociações
Em resposta à proposta promovida pelo TST de prorrogar o 

ACT e continuar a negociação, a FUP e seus sindicatos, aceitaram 
prosseguir no procedimento de mediação. Diante ao pedido das 
federações e do próprio TST, a Petrobras concordou em prorrogar 
o ACT.

Deverão ser incluídas na mediação as subsidiárias da controladora 
Petrobrás, assim como a Araucária Nitrogenados.

Calendário das próximas reuniões
Dia 4/9 reunião TST e Petrobrás.
Dia 5/9 reunião TST, Federações e sindicatos.
Dia 10/9 reunião conjunta.
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CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

Assembleias em todo o país rejeitaram a contraproposta da empresa

PONTO 1 - Manutenção da negociação 
coletiva sobre os pontos divergentes.

FAVOR CONTRA ABST

77,37% 18,74% 3,89%

PONTO 2 - Prorrogação dos efeitos do atual acordo coletivo de trabalho 
enquanto durarem as negociações, demonstrando boa fé negocial.

FAVOR CONTRA ABST

79,26% 17,38% 3,36%

PONTO 4 - Ponto 4 - Aprovação de greve em data a ser definida pela FUP e seus sindicatos, 
no caso de ataques ao patrimônio jurídico coletivo da categoria, durante o processo negocial.

FAVOR CONTRA ABST

55,26% 32,49% 12,25%

PONTO 3 - Rejeição da 3ª 
contraproposta da Petrobrás.

FAVOR CONTRA ABST

71,71%  24,34% 3,95%

PROPOSTA REJEITADA, 
ACT PRORROGADO, 
NEGOCIAÇÃO CONTINUA



Usando a mesma estratégia do atual 
governo, que é expert em divulgar fake 
news, a Petrobrás enviou aos petrolei-
ros, na noite da quinta-feira 29, um co-
municado com informações inverídicas.

No comunicado, a companhia infor-
ma que o TST propõe a mediação com 
prorrogação do ACT desde que haja 
compromisso da categoria petroleira 
de não fazer greve.

O Sindicato desmente as informações 
divulgadas pela Petrobrás e repudia 
essa atitude covarde e de má-fé da 
empresa, que tem o claro objetivo de 
enganar a categoria e fazer com que os 
trabalhadores engulam a sua proposta 
indecente de acordo coletivo.

Confira a íntegra da ata da reu-
nião de mediação, acessando http://
sindipetrosp.org.br/documentos/2019/
ata-reuniao-tst-preparatoria-a-media-
cao-29-de-ago-de-2019.pdf

 As mentiras da empresa 
1. Não há esforço algum da compa-

nhia para continuar a negociação do 
ACT. Ao procurar o TST, ela deixa claro 
que não quer continuar negociando;

2. O ministro do TST não estabeleceu 
condição de não realização de greve. 
Ele, inclusive, julgou prejudicada essa 
condição: "O Ministro Vice-Presidente 
entende que a manifestação acima dos 

representantes dos requeridos implica 
no fato de que a prorrogação do ACT 
tem como consequência natural a au-
sência de greve, o que torna prejudica-
do eventual compromisso de ausência 
de greve, no caso de prorrogação in-
tegral do ACT. Registra ainda que, não 
obstante as dificuldades colocadas pela 
requerente, considera fundamental, 
principalmente enquanto condição de 
prosseguimento da mediação a pror-
rogação do ACT.";

3. Os sindicatos e federações ja-
mais colocaram em mesa de nego-
ciação qualquer possibilidade quanto 
à organização de seminário de greve. 
Não faria o menor sentido colocar essa 
condição ou pedir permissão à Petro-
brás para a organização interna dos 
sindicatos e federações na promoção 
de suas pautas e lutas;

4. A prorrogação do ACT não de-
pende da aceitação da mediação no 
TST, mas do compromisso negocial da 
Petrobrás. A empresa já prorrogou o 
acordo em diversas ocasiões, como na 
campanha de 2017, estava válida a atu-
al legislação trabalhista. Aliás, é prática 
recorrente e usual em outras estatais 
e no setor privado a prorrogação de 
acordos durante as negociações com 
os sindicatos.

PETROBRÁS USA FAKE NEWS PARA TENTAR 
ENGANAR A CATEGORIA!
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