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EXMO SR. MINISTRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO – TST, RENATO DE LACERDA PAIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMPP n.º 1000620-09.2019.5.00.0000 

 

     PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, sociedade 

de economia mista devidamente qualificada nos autos do procedimento de mediação 

em epígrafe, vem, em resposta ao despacho de 03 de outubro de 2019, manifestar-se 

quanto ao articulado pelas entidades sindicais: 

 

1.        Inicialmente, cumpre esclarecer que, de fato, com o término da 

vigência do ACT 2017-2019, a Petrobras implementou a transição para a legislação 

trabalhista a partir de 01/10/19. Todavia, por questões operacionais, os reflexos dessa 

transição no que diz respeito à liberação sindical ocorrerão a partir de 01/11/19 e não 

em 01/10/19, conforme expediente que encaminhou às entidades sindicais (doc. 

anexo). 

 

2.     Desse modo, entende-se que não haverá prejuízo às entidades 

sindicais durante o período de realização das assembleias. 

 

3.    Quanto à concessão de nova prorrogação ao acordo coletivo, a 

PETROBRAS mantém a sua posição manifestada desde o início do procedimento e 

esclarece não ser possível estender mais uma vez a sua vigência, valendo lembrar 

que, em atenção e respeito a essa Vice-Presidência e de forma a contribuir com o 

processo negocial, a Petrobras já concordara em prorrogar excepcionalmente o 

ACT até 30/09/2019. 
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4.    Todavia, mantendo a boa-fé negocial manifestada desde o início 

das negociações, concorda com a retroação da proposta desta d. Vice Presidência, nos 

termos em que apresentada, desde que ela seja aprovada pela categoria até a data 

indicada por cada entidade sindical e o acordo seja assinado até 23/10/2019, prazo 

limite razoável e suficiente considerando os períodos de realização das assembleias 

informados pelos sindicatos em suas últimas manifestações1. 

 

5   Conforme reiteradamente asseverado por esta Vice Presidência, a 

Companhia cumprirá o rito definido neste procedimento de se manifestar acerca do 

proposta de acordo após as entidades sindicais. 

 

6.    Naquilo que se refere ao pedido de garantia da ‘normalidade’ nas 

assembleias, a PETROBRAS requer que o Ministério Público do Trabalho seja instado 

a acompanhar as votações, inclusive no período de apuração. A Companhia se alinha 

à proposição de participação do parquet como forma de não só acompanhar as 

assembleias mas, também, no âmbito da sua missão institucional, zelar pela lisura, 

regularidade e o pleno exercício da liberdade sindical. 

 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

Brasília, 4 de outubro de 2019. 

 

 

TALES DAVID MACEDO 

OAB/DF 20227 

 

LEONAN CALDERARO FILHO 

OAB/RJ 64.823 

 

HÉLIO SIQUEIRA JUNIOR 

OAB/RJ 62.969 

 

LEANDRO FONSECA VIANNA 

OAB/DF 53389

 

 

                                            
1 FUP até 22/10/19 (a6e62c0) e Sindicatos da FNP de 04/10/19 a 15/10/19 (01164ea) 


