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Rio de Janeiro, 25 de maio de 2022 
FNP nº 042/2022 
 
 
À  
Petrobrás Transportes S/A – TRANSPETRO  
Att. Sr. Luiz Eduardo Valente 
Presidente  
 
 

Ref. Descumprimento do ACT 2020/2022. Início das negociações previstas no inciso III, § 
6º, Cláusula 3ª do ACT. 
 
 
Prezado senhor, 

 
 
1. A TRANSPETRO informou que, a partir de 01.06.2022, encerrará a operação de gasodutos 
e, consequentemente, deixará de pagar o Adicional de Gasoduto, previsto no §6º, da 
Cláusula 3ª, do ACT 2022/2022 sem qualquer indenização conforme previsto na referida 
norma. 
 
2. Entretanto, no entender da Federação Nacional dos Petroleiros e dos Sindicatos que a 
compõem, a supressão do pagamento do Adicional sem que tenha dado cumprimento 
integral às disposições da Cláusula 3ª do ACT, implica em descumprimento do Acordo 
Coletivo de Trabalho e violação do princípio da boa-fé negocial.  
 
3. Tal afirmativa se fundamenta no fato de que mesmo ciente de que as Operações de 
Gasoduto seriam descontinuadas em razão da Alienação da Nova Transportadora de Gás – 
NTS - e da Transportadora Associada de Gás – TAG - a Gerência da TRANSPETRO se quedou 
inerte em dar cumprimento ao que prevê o inciso III, § 6º, da Cláusula 3ª Acordo Coletivo 
2020/2022. 
 
4. De fato, o ACT 2020/2022 prevê, no inciso III, § 6º, da Cláusula 3ª, que: 
 

A Companhia se compromete a desenvolver estudo, em conjunto com as 
entidades sindicais, e entabular negociação visando a conversão do Adicional 
de Gasodutos em Adicional Técnico de Dutos, considerando o alcance do 
adicional e os requisitos para sua concessão, com previsão de conclusão até a 
próxima data base da categoria. 

 
5. Assim, embora a próxima data-base se dê em setembro do ano corrente, é fato que a 
Companhia até o presente momento não deu cumprimento ao referido dispositivo 
normativo e agora pretende penalizar os trabalhadores pela sua incúria. 
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6. A finalidade da norma inscrita no inciso III, § 6º, da Cláusula 3ª era justamente garantir 
que não houvesse perdas salariais aos Operadores de Gasodutos, garantindo um tratamento 
isonômico com os demais Técnicos que operam os demais dutos, ou seja, que exercem 
funções similares e/ou idênticas, na hipótese de ser encerrada a operação, o que já era 
previsível de acontecer com a venda da TAG e da NTS e o fim dos contratos de Operação de 
Gasodutos firmados com as referidas empresas. 
 
7. Desse modo, como a TRANSPETRO não deu cumprimento ao inciso III, § 6º, da Cláusula 
3ª, ela não poderia simplesmente suspender o pagamento referente ao Adicional de 
Gasodutos, causando imenso prejuízo aos trabalhadores envolvidos nessa atividade, sem 
que fosse dado cumprimento integral ao disposto no ACT 2020/2022. 
 
8. Diante disso, a FNP requer seja dado cumprimento integral ao que dispõe o inciso III, § 6º, 
da Cláusula 3ª, do ACT, bem como requer seja garantida a continuidade do pagamento 
referente ao Adicional de Gasoduto até que sejam encerrados os estudos e as negociações 
ali previstas. 
 
No aguardo. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adaedson Bezerra Costa/Eduardo Henrique Soares da Costa 

Secretaria Geral– Federação Nacional dos Petroleiros 
 

 
 
 


