
Mensagem Circular CONTTMAF - Transpetro Nº 03/2022 
Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2022. 

 
 

AOS MARÍTIMOS DA TRANSPETRO 
 
 

Prezados Companheiros e Companheiras, 
 
A falta de disposição da Transpetro em negociar condições equilibradas e que possam ser 
reconhecidas como justas pelos marítimos, nos últimos acordos coletivos, colocou a empresa 
em situação de descompasso em relação às demais empresas de navegação, no que se refere às 
condições salariais e de trabalho em nosso setor, especialmente para determinadas categorias 
a bordo que observam diferenças a menor de até 40% em seus salários em relação a outras 
empresas da cabotagem e do apoio marítimo, que se soma à ausência de pagamento de dobras 
pelos dias excedentes de embarque, entre outras questões relevantes para o nosso pessoal. 
 
A CONTTMAF observa que o comportamento imposto pela Petrobras, controladora da 
Transpetro, que a leva a destoar da imensa maioria das empresas brasileiras de navegação e a 
praticar os mais baixos salários do setor, é decorrente de lamentável política de 
desnacionalização que vem sendo adotada pelo governo federal para o setor de petróleo e gás, 
que já resultou na transferência do efetivo controle de importantes ativos da petroleira 
brasileira para empresas estrangeiras e até mesmo para fundos soberanos estatais de outros 
países, criando ainda a possibilidade de indesejados monopólios regionais. 
 
Notamos também que o comportamento hostil da Petrobras e da Transpetro com as entidades 
sindicais e com os trabalhadores marítimos que elas representam, que vem se repetindo com 
ameaças de redução das condições durante a negociação com objetivo de buscar vantagem 
financeira para a empresa, levou os sindicatos marítimos a proporem ações judiciais em que 
solicitam ao Poder Judiciário que determine a correção de situações que claramente contrariam 
a legislação. 
 
Em uma dessas ações, os sindicatos pediram que a Justiça do Trabalho determinasse, entre 
outras questões, o pagamento dos dias de quarentena à disposição do armador, considerando 
a necessidade de remunerar apropriadamente os períodos em que os marítimos permaneceram 
isolados, privados do convívio social e familiar, às ordens do armador. 
 
Registramos que entre quase uma centena de empresas que atuam na navegação essa questão 
está adequadamente equacionada e não representa problema. À exceção da Transpetro, quase 
todas acertaram o pagamento dos dias de quarentena de forma simples ou em dobro através 
de cláusula específica no ACT, quando não tiveram a iniciativa de fazê-lo antes mesmo de 
concluir a negociação, reconhecendo a contribuição que os seus empregados marítimos deram 
para a continuidade das atividades durante a pandemia. 
 
Para melhor compreensão, transcrevemos em itálico a decisão da Excelentíssima Juíza do 
Trabalho Cissa de Almeida Biasoli, que procura esclarecer a empresa e determinar de que forma 
a Transpetro deve corrigir sua falta: 
 

“DIAS DE QUARENTENA PRÉVIA AO EMBARQUE, CUMPRIDA EM HOTEL 
Em razão da pandemia de Covid-19, houve necessidade de quarentena em hotel 
em período pré-embarque, em cumprimento aos protocolos sanitários como 
meio de evitar a disseminação do vírus. 



 
É fato incontroverso que a ré nesses dias lança nas planilhas peso zero, deixando 
de considerá-los como dias trabalhados ou à disposição da empresa. Nesse caso, 
o tempo de quarentena não era computado como “de embarque” nem “de 
repouso”, mas com peso zero. Essa situação não foi objeto de negociação 
coletiva. 
 
Nem se argumente que o acordo coletivo foi firmado antes da pandemia, pois a 
ré, a qualquer momento, poderia ter acionado os sindicatos de classe para tratar 
dessa questão. 
 
Todavia, deixando a ré de buscar a negociação coletiva, optando por considerar 
esse período como peso zero, não nos resta alternativa, dentro dos princípios do 
direito do trabalho, encontrar a melhor solução para o caso concreto. 
 
O trabalhador, em isolamento prévio ao embarque, está à disposição do 
empregador, pois a permanência dele, sem contato com pessoas próximas, 
embora tenha um objetivo sanitário, se volta para atender às exigências de meio 
ambiente de trabalho seguro. 
 
Dispõe o art. 4º da CLT: 
“Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à 
disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição 
especial expressamente consignada. (…)”. 
 
Não há dúvidas de que esse isolamento prévio guarda relação com a norma 
contida no art. 4º da CLT. 
 
Nesse sentido, concordo com o parecer do Ministério Público do Trabalho, no 
sentido de que deve ser observado para tal período o mesmo regime de trabalho 
de folga de 1 x 1 (um por um), conforme cláusula 35ª do ACT 2020/2022. 
 
Diz o ilustre Procurador do Trabalho: 
“Esse período de isolamento prévio ao embarque, como indica a sua designação, 
coloca o empregado, durante todo o período, à disposição do empregador, 
sendo-lhe impossibilitado o convívio com a família e amigos ou qualquer outra 
atividade que importe em deslocamento ou contato com terceiros. 
 
A quarentena é para o trabalho ser exercido de forma segura para todos os 
empregados da ré. 
 
É possível perceber que esse isolamento prévio encontra muitos pontos de 
contato com o Regime de Embarque e com as circunstâncias que justificam seu 
especial regramento, em particular a impossibilidade de retorno à rotina 
doméstica. 
 
Deve-se considerar, ainda, que é ônus da empresa a adoção das medidas de 
contingência em relação à Covid-19, assim como todos os demais ônus de seu 
negócio, os quais jamais podem ser transferidos aos trabalhadores. 
 
Adotar peso zero e não conceder as respectivas folgas correspondentes aos dias 
em que o empregado deixa de ter seu lazer, de estar com sua família e tem 
cerceada sua liberdade em prol de seu trabalho, à total disposição do 



empregador, submetido a testagens e procedimentos obrigatórios para a 
segurança da embarcação, é como dividir a conta de seus encargos empresariais 
com o trabalhador, o que é expressamente vedado pelo artigo 2º, da CLT . “ 
 
Assim, não existindo norma coletiva estabelecendo como proceder, aplico a 
norma prevista no art. 4º da CLT e os dias de confinamento prévio, assim como 
ocorre com os dias de embarque, deverá ser compensado com 1 dia de folga. 
 
Julgo procedente o pedido.” 

   
Considerando a decisão judicial, entendemos que não há mais motivos para a Transpetro 
postergar o pagamento ou deixar de corrigir o seu equívoco e se alinhar com a prática justa, 
dentro do que determina a legislação e que já foi seguido pelas demais empresas.  
 
E para que não ocorra contaminação da negociação coletiva com essa questão que já foi 
resolvida em toda a Marinha Mercante brasileira, exceto na Transpetro, a CONTTMAF considera 
necessário que a empresa quite imediatamente os valores em aberto com os seus empregados 
marítimos, para que então possamos iniciar a discussão do ACT livres desta pendência. 
 
Em rápido levantamento efetuado entre seus representados, os sindicatos verificaram que a 
Transpetro deve valores que superam dois meses de remuneração, com evidente e injusto 
impacto financeiro para seus empregados. A CONTTMAF informará à empresa sobre essa 
situação em reunião agendada para o dia 5 de outubro e espera que a Transpetro tenha a 
sensibilidade de corrigir o equívoco que vem praticando por mais de dois anos de pandemia. 
 
Ressaltamos que a mensagem abrange os Oficiais, Suboficiais e Guarnição que negociam no 
âmbito da CONTTMAF e FNTTAA, exceto Condutores e Contramestres. 
 
Com efetiva participação e mobilização será possível alcançar uma condição mais justa.  
 
Juntos somos mais fortes! 
 
Unidade e luta! 
 
Despedimo-nos com as já tradicionais Saudações Marinheiras. 
 

Assinam o original deste documento: Confederação (CONTTMAF), Federação (FNTTAA), 

Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante (Sindmar), Sindicato Nacional dos 

Oficiais de Radiocomunicações da Marinha Mercante, Sindicato Nacional dos Enfermeiros da 

Marinha Mercante, Sindicato Nacional dos Taifeiros, Culinários e Panificadores Marítimos, 

Sindicato Nacional dos Marinheiros e Moços em Transportes Marítimos e Sindicato Nacional 

dos Marinheiros e Moços de Máquinas em Transportes Marítimos e Fluviais. 

 
Observação de praxe: 
Cumpre lembrar que a não difusão ou a retenção desta correspondência fere o 
preceituado no art. 5, inciso XII, da Constituição Federal e o art. 266, do Código 
Penal, ficando o infrator sujeito às sanções previstas na legislação pátria. 


