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RESUMO 
 

 

A presente obra se dispõe a analisar a questão do labor ligado à indústria do petróleo quando 

este ocorre em plataformas e embarcações de apoio marítimo, no âmbito da Zona Econômica 

Exclusiva brasileira. Pretende-se primordialmente, sob o prisma do princípio basilar do 

Direito do Trabalho que é o Princípio da Proteção, verificar com o auxílio do método 

hipotético-dedutivo a possibilidade de efetivação de direitos através da normatização 

atualmente incidente sobre o setor, isto diante do contexto ambivalente da descoberta da 

possibilidade de extração na camada do "pré-sal" aliada à recente crise no preço do barril de 

petróleo. De início, é trazida uma contextualização quanto à criação e desenvolvimento da 

indústria do petróleo brasileira, sua expansão para o mar, bem como as características do 

espaço marítimo onde a maior parte da exploração no país ocorre: a Zona Econômica 

Exclusiva. Em seguida, partindo da Constituição Federal de 1988, é abordado o sistema de 

proteção laboral no Brasil, sua importância e princípios, seu diálogo de fontes e as 

particularidades do trabalho embarcado – que implicam na necessidade de uma proteção 

específica. Posteriormente, se analisa aspectos quanto à terceirização intensa ao qual se 

submete o setor e à questão da aplicabilidade ou não da legislação laboral sobre os contratos 

internacionais de trabalho, comuns na área. Por fim, parte-se para uma análise das normas, em 

sentido amplo, aplicáveis tanto na atuação do petroleiro propriamente dito como na do 

tripulante das embarcações de apoio marítimo. Este estudo se utilizou dos métodos 

monográfico e hipotético-dedutivo, com revisão de doutrina e jurisprudência relativas ao tema 

e investigação das normas em sentido amplo incidentes. 

 

Palavras chave: Trabalho offshore. Petróleo. Princípio da proteção. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work intends to analyze the question of labour related to the oil industry when it occurs 

in platforms and maritime support vessels, within the scope of the Brazilian Exclusive 

Economic Zone. It is intended, primarily, under the prism of the fundamental principle of 

Labor Law, which is the Principle of Protection, to verify with the help of the hypothetical-

deductive method the possibility of actualizing rights through the normatization currently 

pertaining to the sector, this against the ambivalent context of the discovery of the possibility 

of extraction in the "pre-salt" layer allied to the recent crisis in the price of the oil barrel. 

Initially, a contextualization about the creation and development of the Brazilian oil industry 

is brought, its expansion into the sea, as well as the characteristics of the maritime space 

where most of the exploration in the country occurs: the Exclusive Economic Zone. Next, 

starting from the 1988 Federal Constitution, the system of labour protection in Brazil is 

approached, its importance and principles, its dialogue of sources and the particularities of the 

offshore work, which incurs in the need of a specific protection. After, aspects on the intense 

outsourcing to which the sector is subjected and on the question of the applicability or not of 

the labor legislation on the international labour contracts, which are common in the area, are 

analyzed. Finally, we incur in an analysis of the norms, in a broad sense, applicable both to 

the performance of the oil workers themselves as well as to the crew of the maritime support 

vessels. This study used the monographic and hypothetical-deductive methods, with a review 

of doctrine and jurisprudence related to the topic and investigation of the applicable norms, in 

a broad sense. 

 

Keywords: Offshore labour. Oil. Principle of protection. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Toda relação jurídica desnivelada abre espaço para injustiças. Cabe ao Direito lutar 

para fornecer um patamar igualitário que permita a sua correção, seja como prólogo, com a 

intervenção prévia, seja como epílogo, que permite que a correção se desdobre como lide 

levada a juízo; o Direito exerce assim, papel fundamental. 

Nesse sentido, entre as relações jurídicas que fazem parte do dia a dia de qualquer 

sociedade, a relação empregado-empregador é uma das que já nasce naturalmente enviesada.  

Assim o é pela desproporção de poder que possui o empregador, dono dos meios de 

produção, diante do empregado, dono apenas de sua força de trabalho. Essa desproporção 

pode ser utilizada para mitigar uma tratativa justa entre essas duas partes, essencial para a 

manutenção de equidade em qualquer interação, e então permitir que condições abusivas se 

tornem mais facilmente impostas (e aceitas). 

A ideia individualista que permeava as democracias ocidentais quando da Revolução 

Industrial sedimentava a autonomia da vontade como norma absoluta e, consequentemente, 

não apenas ignorava a disparidade intrínseca presente na relação empregado-empregador, mas 

dava azo a seus abusos. 

As normas de proteção ao trabalhador então, na esteira das quais surgiu também o 

próprio Direito do Trabalho, foram criadas para reestabelecer o equilíbrio nas relações entre 

obreiro e empregador, distanciando o conceito daquele como mera ferramenta, adotando a 

perspectiva ad homine, que não apenas prioriza os direitos sociais na relação de trabalho e 

como parte dela, mas que se volta em sua inteireza para a dignidade da pessoa humana, 

colocando-a como parâmetro máximo sobre o qual deve ser medida qualquer forma de 

negociação laboral.  

Esse espírito de reequilíbrio da relação trabalhista é o que define o Princípio da 

Proteção do Trabalhador, o qual se confunde com a razão de ser do próprio Direito do 

Trabalho como ferramenta de valhacouto, com amparo preferencial ao empregado. 

No Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, já fornecia interessante e 

abrangente proteção ao trabalho em nosso país. Foi apenas, contudo, com a Constituição 

Federal de 1988, que o trabalho foi hasteado constitucionalmente a direito fundamental de 

maneira autônoma e com efeitos dispersos em todo o seu texto (desde a Constituição de 1934 

ele era vinculado à ordem econômica, e não aos direitos sociais), abrangendo e interagindo 

com múltiplos outros direitos, e com níveis profundos de resguardo e proteção. 
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Não só: merecidamente, a Carta Maior traria como próprio fundamento da República 

Federativa Brasileira e do Estado Democrático de Direito os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa. 

Em seu artigo 7º, ademais, não apenas enumeraria expressamente ganhos vários, como 

a proteção contra despedida arbitrária, a irredutibilidade salarial e a proteção do mercado de 

trabalho da mulher, mas também o efetivo reconhecimento do obreiro como parte 

hipossuficiente na relação trabalhista. 

Ainda, louvavelmente fez esse elenco de direitos sem, contudo, limitá-los ao rol 

expresso, vez que em seu bojo faria referência ao fato de que outros direitos que visem à 

melhoria da condição social do trabalhador (já existentes ou que possam vir a existir tanto 

dentro como fora da Carta Maior) assumem igual resguardo constitucional. 

Contudo, certas profissões e ofícios, devido a suas especificidades e particularidades, 

terminam por vezes a quedar fora do escopo de proteção que, nascendo da Constituição 

Federal, se distribuiu em amplo sistema de garantias normatizadas e bem definidas, tanto a 

nível legal como infralegal. 

Assim parece ser com o caso do trabalhador marítimo petrolífero no Brasil, em 

múltiplas esferas. 

Isso pois, em que pese estarmos hoje, como país, situados diante de uma das melhores 

perspectivas energéticas de toda a nossa história, graças à descoberta e posterior extração de 

petróleo da chamada camada do “pré-sal”, a situação trabalhista no setor não acompanhou sua 

evolução nos demais sentidos. 

Ressalve-se que, desde o princípio da exploração petrolífera brasileira, por uma 

incipiência nas reservas em terra a extração voltou-se para o mar como fonte principal de 

hidrocarbonetos, o que implicou em um nível de dificuldade muito maior do que a exploração 

realizada onshore, com a necessidade de altíssimos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, dados os enormes desafios que o meio impõe, mas também com grandes 

retornos.  

O trabalhador marítimo da indústria do petróleo brasileira, todavia, embora seja de 

extrema importância para o desenvolvimento desse setor milionário, não possui 

regulamentação específica, sendo dividida sua normatização entre a legislação referente aos 

petroleiros (Lei Federal nº 5.811/72) e os dispositivos da CLT aplicáveis aos trabalhadores 

marítimos em geral. 
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Foi percebido, assim, um problema jurídico-constitucional relevante: qual a eficácia 

dos direitos trabalhistas, protegidos constitucionalmente e resguardados por legislação em 

sentido lato, quando tais direitos não se adequam à realidade fática de uma específica classe 

de trabalhadores, e as normas que deveriam efetivá-los não acompanham a natureza da 

atividade no setor? 

A presente obra, assim, almeja preencher uma importante lacuna de pesquisa ao 

investigar a situação atual do trabalhador marítimo da indústria do petróleo no Brasil, 

analisando seus direitos à luz da proteção intervencionista estatal, fundamento do Direito do 

Trabalho, transfigurado no Princípio da Proteção e garantido pela Constituição Federal de 

1988. 

Ainda, a necessidade de tal análise específica no arcabouço doutrinário atual é patente, 

visto que são pouquíssimas as pesquisas que tratam dos direitos do trabalhador do setor 

petrolífero, e inexistentes as que o façam em mais de um aspecto.   

Objetivamos também verificar tal situação de maneira contextual, diante da 

ambivalente questão da descoberta da possibilidade de extração na camada do “pré-sal” aliada 

à recente crise no preço do barril de petróleo, que força a redução de investimentos e o corte 

de gastos na área. 

Em suma, trataremos de investigar qual o escopo e qual a aplicação das garantias 

trabalhistas que resguardam o trabalho petrolífero embarcado, sua evolução, e a atuação (tanto 

estatal como privada) na defesa e manutenção dos direitos do obreiro do setor. 

A metodologia utilizada faz uso dos métodos hipotético-dedutivo e monográfico, e a 

pesquisa foi realizada perpassando tanto a doutrina que detalha as características da natureza 

peculiar do trabalho nessa área marítimo-petroleira, como o estudo material das leis, 

regulamentos, normas de segurança e saúde do trabalho e convenções internacionais 

aplicáveis.  

Analisar-se-á ainda situações da seara trabalhista que parecem afrontar diretamente 

direitos e garantias fundamentais do obreiro do setor, nominalmente a terceirização e o 

contrato internacional de trabalho. Embora sejam práticas não limitadas à área do trabalho 

marítimo embarcado da indústria do petróleo no Brasil, têm sido particularmente recorrentes 

no seu escopo e precisam, assim, de uma investigação mais detida. 

O estudo da problemática aqui trazida, apesar de estar situado, em uma análise inicial, 

no escopo do Direito Constitucional do Trabalho, não está limitado a tanto, e implica 

necessariamente na utilização de uma abordagem multidisciplinar para ser compreendido de 
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maneira correta, o que se reflete na doutrina consultada, que inclui obras especializadas de 

múltiplas áreas do Direito, como Direito Internacional, Civil e Marítimo, mas também e 

ainda, obras de engenharia do petróleo, geografia e náutica, além de legislação aplicável (em 

nível constitucional, legal e infralegal, bem como tratados e convenções estrangeiras). 

Com o capítulo 2, pretendemos abordar três aspectos iniciais: a contextualização 

quanto ao paradigma atual em que se encontra a exploração dos hidrocarbonetos, como 

energéticos que abarcam a maior parte da matriz mundial, e sua evolução histórica neste 

rumo; a contextualização do desenvolvimento da indústria de petróleo em geral, e do Brasil 

em específico, com ênfase na motivação e necessidade da exploração brasileira em mar, seus 

desafios e peculiaridades na esteira da descoberta da possibilidade de extração na camada do 

“pré-sal”; e a contextualização quanto às características geográficas e jurídicas da Zona 

Econômica Exclusiva, área marítima onde se desenvolve toda a exploração de petróleo 

offshore no Brasil, sendo seu regramento legal discussão indissociável àquela do regramento 

do trabalho na área (e consequente alcance de sua jurisdição). 

Com o capítulo 3, pretendemos aprofundar o estudo do sistema de proteção laboral ao 

qual fez resguardo a Constituição Federal de 1988, e as contribuições da Carta Magna para a 

sua estrutura e sedimentação como direito fundamental; pretendemos também perpassar os 

princípios do Direito do Trabalho, com foco no Princípio da Proteção ao Trabalhador, de 

maneira a compreender a fundamentação deste princípio e as reverberações que ele exerce por 

todo o ordenamento jurídico, que encontra eco em diversos instrumentos legais e se mostra 

como o novo ponto focal de toda a normatização trabalhista contemporânea ante a ideia da 

intervenção estatal para proteger o obreiro; por fim, nos dirigimos para o trabalhador 

marítimo petroleiro em específico, discorrendo sobre o setor, os cargos que ele envolve e as 

peculiaridades e especificidades do trabalho embarcado, seus riscos e consequências 

deletérias dentro e fora da vida laboral. 

Com o capítulo 4, pretendemos tratar das questões da terceirização e da utilização de 

contratos internacionais de trabalho no setor petrolífero offshore. Em primeiro, discorreremos 

sobre o escopo da utilização de mão de obra terceirizada no Brasil, suas consequências e 

motivações, para então dissertar sobre o fenômeno no âmbito do trabalho petrolífero 

embarcado, enfatizando dados quantitativos sobre sua ocorrência, e qualitativos sobre seus 

desdobramentos. Em segundo, trataremos da aplicabilidade da legislação brasileira trabalhista 

sobre os contratos internacionais de trabalho aos quais se submetem obreiros brasileiros e 

estrangeiros em embarcações estrangeiras na Zona Econômica Exclusiva, discorrendo sobre 
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os cenários de alcance da lei nacional sobre diferentes aspectos do Direito Internacional e 

Marítimo, almejando trazer soluções para esta questão. 

Com o capítulo 5, por fim, pretendemos realizar um estudo mais detido sobre o 

conjunto normativo apto a regular o trabalho marítimo petroleiro no Brasil, tratando tanto das 

leis aplicáveis aos trabalhadores aquaviários, como aos trabalhadores petroleiros, e 

discorrendo sobre os diferentes direitos que são dados às duas formas de encarar uma mesma 

categoria. Ademais, perpassaremos as normas administrativas, tanto de natureza marítima 

(com matéria trabalhista), como relativas à segurança e saúde no trabalho. Concluiremos dito 

capítulo com o estudo das Convenções da Organização Internacional do Trabalho que 

possuam destinação ao setor de trabalho marítimo e marítimo petroleiro. 
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2. CONTEXTO: PETRÓLEO, ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA E A EXTRAÇÃO 

NA CAMADA DO “PRÉ-SAL”  

 

A extração e uso de petróleo não é uma atividade nova, tendo acompanhado os seres 

humanos, de uma forma ou de outra, há séculos. 

O Brasil tem um cenário de extração baseado quase que exclusivamente nas operações 

em mar, o que representou desafios significativos para a indústria nacional do setor 

praticamente desde sua implementação em larga escala. 

Tais desafios, contudo, culminaram com a descoberta da possibilidade de extração na 

chamada camada do “pré-sal”, que solidificou a posição brasileira no ranking de reservas 

comprovadas aptas a exploração, colocando-o entre os países com maiores reservas de 

petróleo do mundo. 

Dito isso, importante frisar que toda a extração petrolífera brasileira marítima ocorre 

na faixa de mar intitulada de Zona Econômica Exclusiva, que possui características peculiares 

em relação à competência legislativa e ao alcance de jurisdição, seja dita legislação cível, 

penal ou, como na seara desta obra, trabalhista. 

O objetivo deste capítulo é, assim, analisar essas três vias contextuais: a do petróleo 

como elemento indispensável à saúde da matriz energética mundial, mesmo após mais de 

século de exploração, e sua condição para o futuro; a da indústria de petróleo mundial em 

geral, e brasileira em específica, refletindo sobre a evolução do cenário operacional 

petrolífero marítimo e da descoberta da possibilidade de extração na camada do “pré-sal”; e, 

por fim, um estudo mais detido sobre as acepções dadas aos territórios marinhos, com foco na 

Zona Econômica Exclusiva e suas particularidades no quesito jurisdição e competência. 

Assim, pretendemos com o contexto aqui trazido preparar o leitor para os capítulos 

vindouros, ao mesmo tempo sedimentando conceitos necessários e oferecendo uma 

perspectiva abrangente sobre as vertentes da problemática tratada nesta obra. 

 

 

2.1 O PETRÓLEO, ATUAL E NECESSÁRIO 

 

 Há 150 anos, como forma concentrada de energia que é, o petróleo tem se mostrado 

como a melhor escolha para mover carros, embarcações e outros veículos, eis que os seus 

derivados são quase todos líquidos em temperatura ambiente, o que oferece grande vantagem 
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na distribuição e manuseio em relação à outras formas de energia, além do custo, que 

comparado com as alternativas (atualmente) disponíveis, é bastante baixo. 

O petróleo, em sentido lato, abrange todas as ocorrências ou concentrações naturais de 

hidrocarbonetos, não importando seu estado físico. Em sentido estrito, corresponde ao 

líquido, o petróleo bruto, que pode se apresentar mais ou menos viscoso, com cores que 

variam desde o amarelo claro até o negro, passando pelo vermelho e o castanho. 

Hidrocarbonetos que ocorram sob a forma de gás constituem o gás natural, e os que ocorram 

sob a forma sólida são denominados betumes e asfaltos.
1
 

Mesmo fazendo parte do dia a dia da população mundial há muito, seja como rústica 

fonte de calor, seja como fonte dos combustíveis modernos que dele derivam, a origem do 

petróleo possui importante controvérsia, que nos cabe ressaltar: há, entre geólogos e 

estudiosos da área, duas teorias sobre o surgimento do petróleo, a orgânica e a inorgânica, 

ambas apresentadas a seguir.  

A teoria orgânica, que corresponde à crença da maior parcela dos geólogos, credita o 

surgimento do petróleo ao resultado da decomposição de animais e plantas que viveram em 

rios e mares em eras passadas. Estes organismos, em sua maior parte microscópicos, eram 

carregados até mares rasos ou águas marginais de oceanos mais quentes e, ao morrerem, iam 

até o fundo, onde restavam misturados à lama e demais sedimentos. Tais sedimentos, que 

formavam uma mistura rica composta de lodo, lama, areia e matéria orgânica, perdia o 

contato com o oxigênio dissolvido na água e, assim, não passava pelo processo padrão de 

deterioração.
2
 

 Após milhares e milhares de anos, a essa camada de sedimentos se acumulavam 

diversas outras, empurrando-a até o extrato rochoso, onde, acredita-se, devido a alta pressão, 

temperatura, reações químicas e biológicas (causadas por bactérias), a matéria orgânica se 

tornava petróleo e gás natural. 

 A teoria inorgânica, por sua vez, surgiu no século XIX, e afirma que o petróleo em 

realidade seria remanescente do próprio processo de formação da Terra. Tal teoria possui a 

vantagem de explicar a presença de petróleo em profundidades enormes, encontrado em 

padrões que possuem uma maior conformidade com características estruturais de larga escala 

da crosta terrestre, do que com as de pequena escala que constituem as rochas sedimentares. 

                                                 
1
 GOMES, Jorge Salgado; ALVES, Fernando Barata. O universo da indústria petrolífera: da pesquisa à 

refinação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p.61. 
2
 DYKE, Kate Van. Fundamentals of petroleum. 4 ed. Austin: The University of Texas at Austin – Petroleum 

Extension Service, 1997, p. 13. 
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Ademais, tal teoria resolveria a problemática, apontada pelos geólogos que lhe são 

adeptos, da razão pela qual o petróleo retirado de uma área extensa pode ser quimicamente 

parecido mesmo sendo as formações rochosas onde foi encontrado compostas por diferentes 

tipos de rocha, de diferentes eras geológicas.
3
 

 O petróleo, via de regra, encontra-se armazenado em uma rocha porosa e permeável, 

ou seja, que contenha características petrofísicas, mas que, todavia, possua uma cobertura 

impermeável, chamada de rocha de cobertura, apta a reter a substância, ou esta migraria à 

superfície. É a este conjunto de rocha de cobertura e rocha permeável que se dá o nome de 

reservatório petrolífero.
4
 

Se a origem do petróleo é controversa, sua história, ainda que antiga, está atrelada ao 

processo de formação recente da própria história humana, sendo assim muito bem 

documentada. Há muito existem relatos sobre a utilização do petróleo que aflorava 

naturalmente de poços para os mais diferentes e diversos fins, os quais muito divergiam da 

utilização energética que conhecemos hoje. 

No Egito antigo, o petróleo era utilizado como forma de conservação de cadáveres, 

para embalsamamento dos mortos. Os sumérios, por sua vez, o aplicavam como aglutinador 

de tijolos. Os incas utilizavam-no para a pavimentação de estradas (sendo o asfalto, derivado 

do petróleo, utilizado para tanto até os dias de hoje). Os gregos e romanos, entre outras 

funções, viam no potencial bélico do petróleo sua principal utilidade, empregando-o como 

artefato de guerra, despejado, em chamas, sobre seus inimigos.
5
 

Importante frisar que Heródoto, historiador grego, referenciou poços de petróleo na 

Babilônia no século V. No Japão do século VII também se encontram relatos da chamada 

“água que ardia”. O veneziano Marco Polo relatava nascentes de petróleo em Baku, no século 

XIII, enquanto o aventureiro inglês Walter Raleigh mencionou os lagos de alcatrão de 

Trindade e Tobago no século XVI.
6
 

Com extensa participação na história civilizada da humanidade, portanto, não foi de se 

estranhar que eventualmente o potencial energético do petróleo fosse descoberto e 

aprofundado.  

                                                 
3
 DYKE, Kate Van. Fundamentals of petroleum. 4 ed. Austin: The University of Texas at Austin – Petroleum 

Extension Service, 1997, p. 13. 
4
 GOMES, Jorge Salgado; ALVES, Fernando Barata. O universo da indústria petrolífera: da pesquisa à 

refinação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p.7. 
5
 CARDOSO, Luiz Cláudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2012, p.9. 

6
 GOMES, Jorge Salgado; ALVES, Fernando Barata. O universo da indústria petrolífera: da pesquisa à 

refinação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p.19. 
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Importante observarmos, em rápida digressão, que a utilização da energia do alimento 

é algo inerente a todo ser vivo, e que o crescimento e desenvolvimento das diversas espécies 

que habitam o planeta, assim, foram galgados pela sua habilidade em obter energia para o 

próprio sustento.  

A raça humana, contudo, foi além.   

Por trás da evolução e desenvolvimento humanos não está apenas a energia do 

alimento: foi a capacidade de utilização da energia de múltiplas, diversas e sempre melhores 

fontes, movida pela inventividade característica à raça, que foi o fator crucial a garantir a 

hegemonia humana, seu desenvolvimento ímpar e sua adaptabilidade a todo e qualquer habitat 

na Terra. Desde os primórdios, então, a utilização da energia tem sofrido evoluções e 

adaptações significativas que geraram grandes saltos na expansão da espécie humana. Foi tal 

uso e aproveitamento energético que tornou possível a ocupação de todos os cantos do globo 

e, eventualmente, nos permitiu explorar para além dele.  

Pode-se dizer, assim, que o uso eclético das fontes de energia, característica não 

encontrada em nenhuma outra espécie, é nosso maior trunfo e nosso diferencial mais 

importante, tendo a consolidação deste traço representado, sem maiores dificuldades 

argumentativas, relevante força motriz que impele a raça humana sempre à frente, e que 

sedimenta todas as suas conquistas. 

Dentro desta relação simbiótica homem-energia, são seis
7
 os períodos da história da 

humanidade nos quais se vê um crescimento significativo do consumo de energia per capta, 

que coincidem com grandes avanços no modelo e estrutura de nosso desenvolvimento, 

permitindo, então, a definição de fases bem delimitadas em uma cronologia energética, por 

assim dizer: a começar pelos humanos primitivos, com a energia do alimento; passando pelas 

sociedades caçadoras, com a utilização de madeira para aquecimento e cozimento; pelas 

primeiras sociedades agrícolas, com a utilização da força muscular dos animais; pelas 

sociedades agrícolas avançadas, que começaram a utilizar a água, o vento, o carvão e o gás 

natural como fonte de energia; pelas sociedades no início da industrialização, com o uso do 

carvão e, de maneira ainda incipiente, do petróleo; e finalmente chegando às sociedades 

industrializadas, com o uso maciço do petróleo e da eletricidade.
8
 

                                                 
7
 PORTO, Antonio Eraldo Câmara; GUERRA, Luiz Carlos Teixeira. Comércio internacional de petróleo e 

derivados. Rio de Janeiro: Interciência: IBP, 2008. p. 10-11. 
8
 PORTO, Antonio Eraldo Câmara; GUERRA, Luiz Carlos Teixeira. Comércio internacional de petróleo e 

derivados. Rio de Janeiro: Interciência: IBP, 2008, p. 11. 
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Como toda transição significativa na história humana, todas as passagens de um 

período energético a outro significaram avanços exponenciais no uso da energia, com 

consequências que variaram de acordo com o impacto da energia utilizada na sociedade da 

época.  

Contudo, observando-se a utilização per capta de energia de cada período, o primeiro 

salto realmente maciço veio apenas com o início da era do carvão: a demanda por energia, que 

era de 103.000 BTUs per capta por dia, triplicou, passando para 306.000 BTUs per capta por 

dia (ou 8,1 litros de petróleo-equivalente).
9
 

A Revolução Industrial (que deu início à era do carvão) viu o número de fábricas, e o 

consequente uso de insumos energéticos, aumentar vertiginosamente. Assim, a população das 

cidades inchou para alimentar as indústrias de operários utilizando, consequentemente e mais 

do que nunca, energia para iluminação e aquecimento. Ainda, trens e barcos a vapor, maiores 

e mais rápidos, surgiram em maior número para dar vazão à incessante necessidade de 

transporte. Uma demanda energética foi estimulando a outra em uma escala nunca vista antes. 

 Na iluminação das cidades, ressalve-se, a maior parte da matéria-prima utilizada 

derivava dos cetáceos, sendo o óleo de baleia o combustível de lamparinas mais utilizado. 

Com a expansão destas mesmas cidades ocasionada pela Revolução Industrial, contudo, a 

demanda por iluminação cresceu em larga escala, mas a caça intensiva realizada para supri-la 

terminou tendo o efeito contrário, diminuindo a oferta, visto que reduziu em muito a 

disponibilidade dos animais, ameaçando a instauração de uma grave crise urbana. Foi nessa 

esteira, com a necessidade da descoberta de um substituto mais barato ao óleo de baleia, 

aliado ainda à primordialidade de lubrificantes melhores e mais eficientes para manter em 

funcionamento o pequeno exército de máquinas que surgia, que uma importante descoberta 

foi realizada, a qual eventualmente viria a mudar o rumo da história humana: o potencial 

energético do petróleo.
10

 

Foi assim que em 1852 o canadense Abraham Gesner, a partir do xisto betuminoso e 

de substâncias similares, obteve um material iluminante, incolor e de boa qualidade, que 

chamou de querosene
11

. Contudo, para refinar querosene de xisto era necessária uma 

quantidade maior de matéria-prima, com reservas mais escassas e menos acessíveis do que as 

                                                 
9
 PORTO, Antonio Eraldo Câmara; GUERRA, Luiz Carlos Teixeira. Comércio internacional de petróleo e 

derivados. Rio de Janeiro: Interciência: IBP, 2008, p. 11. 
10

 GOMES, Jorge Salgado; ALVES, Fernando Barata. O universo da indústria petrolífera: da pesquisa à 

refinação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007. p.20. 
11

 LIMA, Haroldo. Petróleo no Brasil: a situação, o modelo e a política atual. Rio de Janeiro: Synergia, 2008, 

p.4. 
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de petróleo: a lâmpada de querosene, criada em 1853, tornou-se então o grande intensificador 

da busca pelo hidrocarboneto.
12

 

Em 1854, o americano Benjamin Silliman Jr, professor de Yale, a pedido de um grupo 

de empresários, descobriu que poderia retirar ainda diversos outros subprodutos ao submeter o 

petróleo ao aquecimento, com destaque para a gasolina e a nafta
13

, tendo criado o processo de 

fracionamento de petróleo através da destilação.
14

 

 A Romênia e o Império Russo foram os primeiros países a extraírem petróleo em larga 

escala. Este último em 1825 já conseguia produzir 3.500 toneladas de petróleo por ano 

(chegando a 5.000 em 1859), e executaria planos para a construção de dois gasodutos na 

região do Azerbaijão em 1846, interligando o Mar Cáspio ao Mar Negro (gasoduto “Baku-

Batumi”) e a Chechênia ao Mar Cáspio; Baku, sozinho, era responsável em 1861 por 90% do 

petróleo extraído no mundo. Na Romênia, por sua vez, perfurava-se um poço de petróleo em 

Ploiesti em 1857, logo se instalando uma refinaria nas proximidades.
15

 

Seria no ocidente, contudo, que a indústria petrolífera moderna iria nascer.  

Em 1859 a Seneca Oil Company contratou Edwin L. Drake (conhecido dali em diante 

como Coronel Drake) para efetuar sondagens no vale do Oil Creek, perto de Titusville, nos 

Estados Unidos. Lá, o Coronel Drake encontrou petróleo a uma profundidade de 21 metros, 

dando origem a uma “corrida do ouro” que faria com que dali a um ano 600.000 barris de 

petróleo fossem extraídos no estado da Pensilvânia (onde antes eram extraídos meros 25 por 

dia).
16

 

O “poço de Drake” inovaria por utilizar o mesmo método da mineração de sal, mas 

adaptado ante a introdução de um tubo de aço, de trinta e dois pés de comprimento que, 

cravado no solo com a ajuda de um bate estacas, tornaria possível a perfuração através do seu 

interior. Onde antes se fazia escavações tradicionais, de profundidade limitada pela ameaça de 
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 QUINTAS, Humberto; QUINTANS, Luis César P. A história do petróleo: no Brasil e no mundo. Rio de 

Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2009, p. 21. 
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 LIMA, Haroldo. Petróleo no Brasil: a situação, o modelo e a política atual. Rio de Janeiro: Synergia, 2008, 

p.4. 
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 QUINTAS, Humberto; QUINTANS, Luis César P. A história do petróleo: no Brasil e no mundo. Rio de 

Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2009, p.22. 
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 QUINTAS, Humberto; QUINTANS, Luis César P. A história do petróleo: no Brasil e no mundo. Rio de 

Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2009, p.22. 
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 GOMES, Jorge Salgado; ALVES, Fernando Barata. O universo da indústria petrolífera: da pesquisa à 

refinação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p.18. 
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colapso das paredes do poço ou invasão de água, a nova broca de perfuração assistida pelo 

tubo de aço, permitiria o alcance de profundidades maiores sem as mesmas dificuldades.
17

 

Estava criado o método de perfuração de poços que, a despeito de sofisticações 

posteriores, se manteria essencialmente o mesmo por 150 anos (broca, poço, tubo de aço), 

moldando a sistemática moderna da extração de petróleo no mundo. 

Repisado o início da exploração petrolífera e sua origem histórica, importante refletir 

sobre seu presente e, talvez mais do que nunca, sobre seu futuro. 

Isso pois, passada uma década para além do início do século XXI, ao nos 

aproximarmos do termo deste sexto período energético, se busca de maneira cada vez mais 

urgente alternativas que permitam a consolidação de um sétimo período, livre de combustíveis 

fósseis e não renováveis, onde o desenvolvimento sustentável, tão necessário à qualidade de 

vida das gerações futuras
18

, possa ser norma. 

Contudo, a dependência mundial dos hidrocarbonetos ainda segue forte e, ao contrário 

do que se acreditava apenas algumas décadas atrás, a produção petrolífera mundial está mais 

alta do que nunca, sem sinais de diminuir. 

Em 2014, em seguida a um período de alta vertiginosa no preço do barril, diversos 

elementos atuaram (às vezes de maneira independente e incidental, às vezes propositalmente) 

para ocasionar uma das maiores saturações da matéria-prima na história recente da produção 

petrolífera, comumente chamado de oil glut. 

 Os fatores que se juntaram para causar essa acumulação de petróleo ao redor do 

mundo começaram com a alta na produção do petróleo extraído de xisto betuminoso (também 

chamado por geólogos, talvez mais corretamente, de folhelho; comumente conhecido do 

inglês como shale) entre as empresas dos Estados Unidos, que em muito excederam a 

demanda para a época.  

 Em resposta a esse oversupply por parte dos americanos, alguns membros da OPEP – 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo
19

, o maior cartel do setor no mundo, 
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 QUINTAS, Humberto; QUINTANS, Luis César P. A história do petróleo: no Brasil e no mundo. Rio de 
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resolveram remover ou simplesmente ignorar as cotas de produção acordadas em conjunto
20

. 

Tal reação almejava manter a competitividade e apostava na incapacidade dos produtores 

americanos de acompanhar a sucessiva e inevitável queda no preço, que fez o valor do barril 

de petróleo despencar vertiginosamente. 

 Ressalve-se que tem sido a atuação da OPEP desde a crise do petróleo de 1973 (crise 

iniciada pela própria OPEP quando da multiplicação do preço do barril de petróleo em um 

espaço de poucos meses), que tem ditado a política mundial no que concerne a produção e, 

portanto, oferta do barril de petróleo: atuando de maneira a indexar os preços praticados pelos 

seus membros, o que faz através de cotas de produção, que permitem o controle da 

disponibilidade de petróleo no mercado em dado período, pode assim manipular os preços de 

acordo com os seus interesses (ainda que contra os do mercado).
21

 

 Tal intervenção por mais das vezes possui o objetivo de desestimular (ou estimular, 

conforme necessário) o desenvolvimento de condições de inserção de novos agentes no setor 

de extração petrolífera: basta derrubar o preço do barril, saturando o mercado com petróleo, e 

os investimentos necessários para a manutenção destes novos agentes no setor perdem força, 

minguando sua participação e garantindo aos membros da OPEP sua hegemonia. 

 Necessário observar, contudo, que com o desenvolvimento recente da extração de 

petróleo do xisto betuminoso através da técnica de fracionamento (ou fracking), capitaneada 

pelos Estados Unidos, a OPEP perdeu em muito sua capacidade de controle, que se baseava 

no contundente monopólio que exercia sobre a extração de petróleo mundial. 

 Nos últimos anos, tal cenário de superdemanda, que teve início em 2014, foi alargado 

por outras influências, pegando desprevenido um mercado que acreditava ter superado o auge 

do oil glut, mas que se viu passando por intensa instabilidade de preços. Entre tais fatores, 

pesa a situação política da Venezuela e a grave crise econômica que a acompanha, bem como 

o retorno do Irã ao mercado mundial de extração petrolífera, adicionando ainda mais 

produção à já diluída situação de oferta internacional.
22

 

 Com o preço do barril de petróleo Brent na faixa dos 44 dólares na média de 2016 (o 

menor valor desde 2004), a OPEP, que insistia em manter a produção a pleno vapor no final 

de 2014 e pouco agiu para frear a queda no preço em 2015, finalmente tomou uma iniciativa 

palpável: em novembro de 2016 fez um acordo, juntamente com dez países produtores não-
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membros, determinando um corte de produção de 1,8 milhão de barris por dia
23

. Reduzindo-

se a produção, reduz-se os estoques de petróleo ao redor do mundo e estabiliza-se os preços, 

que têm girado em torno dos 53 dólares em 2017 (barril Brent).
24

   

 Todavia, a atual perspectiva de estabilização dos preços do barril não foi ainda capaz 

de redimir o enorme dano aos investimentos no setor de petróleo e gás na esteira da queda de 

2015, que foi intenso: em 2014, foram investidos 780 bilhões de dólares (uma alta histórica) 

no setor, que perdeu 200 bilhões de dólares em 2015, e mais 140 bilhões, estima-se, em 

2016.
25

 

 Assim, os efeitos da crise pela qual passa o setor e o baixo preço do barril testam a 

estrutura econômica de diversos países produtores, pondo em cheque seus paradigmas e 

formas tradicionais de ação (e adaptabilidade) no mercado petrolífero: enquanto a Arábia 

Saudita e o México aproveitaram a situação para realizar importantes reformas nos seus 

modelos de extração, países do Oriente Médio e até membros da OPEP (nominalmente, a 

Venezuela), entraram em grave crise econômica por dependerem em demasia da commodity. 

 Importante mencionar que a Venezuela, como colocado pela Agência Internacional de 

Energia
26

 (IEA, da sigla em inglês), entre 2012 e 2013 viu suas reservas comprovadas de 

petróleo aumentar em consideráveis 86 bilhões de barris, ao adicionar o petróleo tipo 

Orinoco-pesado nos seus relatórios anuais de extração, o que efetivamente a tornava o país 

com maior estoque de reservas comprovadas de toda a OPEP, superando até a Arábia 

Saudita
27

, liderança que apenas exacerbou o impacto da queda do preço do barril em sua 

economia. 

  Entrementes, ainda que não se saiba os efeitos a longo prazo da crise atual para o setor 

de petróleo
28

, projeções para as próximas décadas são categóricas ao informar que o declínio 

na produção (o chamado momento do peak oil) virá antes do declínio na demanda, e que 
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mesmo em um cenário de baixo preço do barril, é de suma importância o retorno de 

investimentos e a aprovação de novos projetos, especialmente em campos maduros (aqueles 

que se encontram em queda de produtividade).
29

 

 Ademais, é esperado que a demanda por energia em geral, e por combustíveis fósseis 

em específico, dos países emergentes capitaneados por aqueles não-membros da Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)
30 31

 da Ásia, África e do Oriente 

Médio
32

, leve a um aumento de consumo de 90 milhões de barris de petróleo por dia, em 

2012, para 110 milhões de barris de petróleo por dia, em 2040. 

 Estimativas apontam também que a matriz energética mundial, mesmo em 2040, será 

composta em 78% por combustíveis fósseis (como petróleo, gás natural e carvão), sendo que 

o petróleo e outros combustíveis líquidos serão responsáveis por 30% da demanda mundial 

(uma queda de apenas 3% em relação a 2012).
33

 

 Assim, mesmo levando-se em conta a crise atual de excesso de oferta e redução de 

investimentos, bem como a tendência inescapável da eventual migração para uma matriz 

energética voltada para as energias renováveis (e a consequente instalação da nossa sétima era 

energética), o setor petroleiro ainda possui grande margem de expansão tendo em vista a 

demanda por combustíveis fósseis que prosseguirá firme nas próximas décadas. 
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2.2 EVOLUÇÃO, HISTÓRIA E NECESSIDADE DA EXTRAÇÃO BRASILEIRA DE 

PETRÓLEO NO MAR 

 

 A extração de petróleo no mar, ou offshore, é muito mais complexa, cara e demorada 

do que a extração em terra (que já era feita, recordemos, 150 anos atrás com técnicas muito 

similares às atuais), além de possuir o risco, característica já inerente a qualquer tipo de 

extração petrolífera, em muito exacerbado. 

 Risco, advirta-se, em todas as suas formas: risco de acidentes, risco de atrasos e 

aumento de custos com a dificuldade no transporte de maquinário e pessoal, risco de 

suspensão de operações por intempéries e demais condições inóspitas do mar e, como 

resultado de todo esse “risco agregado”, risco financeiro, com a possibilidade de 

investimentos milionários sem retorno.  

 Nos primórdios da extração petrolífera, os poços onshore (em terra) eram explorados 

com quedas de peso através de um cabo, conhecidos como métodos de percussão por cabo, 

que funcionavam a poucas profundidades e em formações não muito consolidadas. Com a 

necessidade de se explorar hidrocarbonetos em profundidades maiores, surgiram no início do 

século XX métodos de perfuração mais eficazes, baseados em técnicas de rotação com brocas 

próprias e sistemas de circulação de lamas, dando origem às sondas de rotação ou rotary 

rigs.
34

 

 O trabalho de exploração petrolífera moderna começou a ser feito então através de 

uma torre, uma estrutura metálica de até 45 metros de altura, e de uma série de equipamentos 

adicionais: a torre sustenta uma tubulação vertical, a coluna de perfuração, em cuja 

extremidade está a broca, ou sonda de rotação, responsável por perfurar as camadas de rocha 

através de ambos movimento rotacional e pressão. Para evitar desmoronamentos, entrada de 

fluidos da formação no poço e para remover o cascalho resultante da perfuração, é utilizado 

um fluido especialmente dimensionado para cada poço, chamado de lama de perfuração.
35

  

 Se o poço contiver petróleo (o que é confirmado através da análise das formações 

atravessadas, que são verificadas em busca da ocorrência de óleo ou gás), inicia-se então a 

descida da coluna de revestimento de produção, que são tubos de aço cimentados que 

sustentem as paredes do poço, isolam formações produtoras e as zonas de água, sendo assim 
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realizada a chamada “completação” do poço. Uma vez revestido, introduz-se um tubo de 

diâmetro menor, chamado de coluna de produção, por onde sobem o petróleo e o gás.
36

 

 Na cabeça do poço, instala-se um conjunto de válvulas para controlar a produção, 

chamado de “árvore de natal”
37

. O petróleo extraído (seja por surgência natural, quando ele 

naturalmente aflora até a superfície, seja por surgência artificial, quando precisa ser 

bombeado) é enviado por uma rede de coleta composta por vários oleodutos de pequeno 

diâmetro, até a estação coletora. De lá o óleo é direcionado para os separadores através de um 

conjunto de tubulações munidas de válvulas (manifold), onde se separa o petróleo do gás e, 

em seguida, para os tratadores, que removem a água eventualmente produzida. Somente então 

o material coletado vai para os tanques de armazenamento.
38

 

 Assim, não obstante as diversas evoluções pelas quais passou o processo no último 

século, como a utilização de motores a combustão para alimentar as sondas, o 

desenvolvimento de motores de fundo do poço guiáveis e a criação de brocas especiais (com 

capacidade para perfurar quase todo o tipo de formação e em qualquer trajetória), a tecnologia 

utilizada nos dias de hoje é, em seu caráter essencial, basicamente a mesma de cem anos atrás, 

apenas agregada de inovações e materiais que aumentaram sua eficiência, segurança e 

rentabilidade.
39

 

 A transição para o terreno offshore, contudo, se deu muito mais por necessidade do que 

por possibilidade, motivando com seus constantes desafios a evolução tecnológica na área. 

 

 

2.2.1 A extração de petróleo no mar 

 

 A priori, a exploração em mar aberto se dá de maneira bem semelhante à extração 

comum, em terra, eis que hidrocarbonetos são coletados, processados e retirados para serem 
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tratados e armazenados posteriormente
40

. O processo de sondagem é idêntico ao do onshore 

em termos mecânicos e hidráulicos, mas as maiores diferenças tipológicas têm a ver com a 

parte estrutural onde a sonda é montada
41

: ao contrário das operações em terra, antes que as 

instalações de perfuração e de processo sejam colocadas, deve-se primeiro instalar uma 

plataforma acima do nível do mar, que dará suporte a ditas instalações, funcionará como 

alojamento e suprirá as operações com água, luz e energia.
42

 

 Não apenas a mobilização de uma sonda onshore é muito mais rápida do que a 

mobilização de uma sonda offshore, e portanto mais barata, mas nas operações offshore a) faz-

se necessário o reconhecimento do fundo marinho antes da mobilização da sonda; b) tem-se 

uma exigência normativa muito mais rígida em termos ambientais e de segurança; c) as 

despesas com transporte de pessoas e bens são muito mais custosas que em terra (com pessoas 

e bens essenciais sendo transportados por helicóptero); d) a trajetória dos poços é mais 

complexa; e e) o espaço de trabalho é reduzido, com a necessidade do emprego de 

equipamentos de dimensões menores.
43

  

 Todas essas necessidades fazem com que o custo diário de uma operação de 

exploração offshore seja de três a cinco vezes mais alto do que nas operações em terra.
44

 

 As primeiras plataformas, ou unidades de perfuração marítima, nada mais eram do que 

sondas terrestres montadas sobre uma estrutura para perfurar em águas rasas. À medida que a 

profundidade de perfuração ia aumentando, contudo, também o iam as dificuldades 

encontradas e consequentemente eram desenvolvidas novas técnicas utilizadas, assim como o 

aumentava o nível estrutural e de complexidade dos modelos das unidades de perfuração. 

 Atualmente, costuma-se estabelecer duas categorias para englobar as unidades de 

perfuração marítima: as plataformas fixas e plataformas flutuantes, mas há certa confusão na 

doutrina quanto a qual tipo deve ser incluso em qual categoria. 

 Há aqueles que, de maneira mais específica
45

, dividem os tipos de plataformas em 

fixas ou flutuantes através do parâmetro da localização do BOP
46

: aquelas que possuem o 
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dispositivo BOP na superfície (o que inclui as plataformas fixas propriamente ditas como as 

de jaqueta de aço e as de embasamento gravitacional, as auto-eleváveis, as submersíveis e as 

plataformas de pernas atirantadas) e as que possuem o BOP no fundo do mar
47

 (como as 

plataformas semissubmersíveis e os navios-sonda). 

 Ainda, há quem realize a diferenciação com base nas respectivas construções 

mecânicas que possuem as plataformas fixas.  

Assim, seriam plataformas fixas de maneira propriamente dita as plataformas de 

jaqueta de aço com estacas, as plataformas de embasamento gravitacional, as TLPs ou tension 

legs (as ditas plataformas de pernas atirantadas) e os chamados sistemas de mínima 

instalação, enquanto as flutuantes seriam as semissubmersíveis, os navios-sonda e as 

plataformas tipo Spar.
 48

  

 Para agregar ainda mais discórdia à questão da categorização (visto que, por exemplo, 

as plataformas que são amarradas por cabos tubulares no fundo do oceano são, ao mesmo 

tempo, fixas e flutuantes), no Brasil a Lei Federal nº 9.537/97
49

, que trata da segurança do 

tráfego aquaviário em águas sob a jurisdição nacional, explicitamente menciona plataformas 

flutuantes e fixas, sendo para seus fins ambas consideradas embarcações (com a diferença que 

estas últimas apenas o são quando rebocadas). 

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.966/00
50

, conquanto trate da prevenção, controle e 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo em águas nacionais, em seu artigo 2º 

define plataformas como as instalações fixas ou móveis utilizadas na atividade de lavra de 
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recursos minerais no leito de águas interiores ou do mar, ou seja, diferenciam os tipos de 

plataforma pela sua capacidade de serem transferidas de um local de exploração a outro.  

 Enfim, apesar da celeuma
51

, seguiremos a categorização que nos parece mais adequada 

e difundida, diferenciando as plataformas entre fixas e flutuantes, com a ressalva para as tipo 

TLP (que, como observado
52

, também podem ser categorizadas como flutuantes, fazendo 

parte da primeira categoria por, a nosso ver, não poderem ser removidas do local uma vez 

fixadas). 

 As plataformas de jaqueta de aço com estacas são plataformas fixas (e o tipo mais 

comum de plataformas) empregadas em ampla faixa de condições marinhas e usadas em 

profundidades de água de até 150 metros. As jaquetas são construídas com tubulação de aço 

soldado, em terra, e em seguida flutuadas horizontalmente sobre uma barca, sendo dispostas 

verticalmente no local e, uma vez na posição, imobilizadas no solo oceânico com estacas de 

aço. Instalados no topo da jaqueta vão as unidades pré-fabricadas (ou módulos) contendo 

equipamentos de processamento, perfuração, alojamentos, entre outros. No total, as 

plataformas deste tipo podem pesar até 20 mil toneladas, suportando o mesmo peso em 

equipamentos.
53

 

 As plataformas de embasamento gravitacional, outra modalidade de plataforma fixa, 

baseiam-se na massa para mantê-las firmes no solo oceânico. A profundidade da lâmina 

d’água sobre a qual podem ser dispostas é semelhante à das plataformas de jaqueta, mas, ao 

contrário destas, não há a necessidade de cravar estacas, o que é útil em solos oceânicos 

rígidos. As estruturas baseadas em concreto gravitacional, a grande maioria neste tipo de 

plataforma, são construídas com enormes tanques de lastro circundando pernas de concreto 

ocas, as quais podem flutuar até sua posição final sem barcaças, sendo afundadas em seu 

destino.
54

  

 Tendo em vista, ainda, que no mar aberto restrições de massa e espaço tornam 

inviáveis tanques de armazenamento (que teriam que ser montados na plataforma), métodos 
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alternativos de armazenagem têm que ser empregados
55

. É assim que as pernas das 

plataformas de embasamento gravitacional podem ser aproveitadas, sendo utilizadas como 

tanques de decantação ou armazenagem temporária de petróleo bruto.
56

    

 Se em terra o levantamento e estimativa da localização e profundidade de poços de 

petróleo nem sempre se mostram certeiros, apenas se confirmando quando da prospecção de 

um poço explorador, com alguns trilhões de metros cúbicos de água a dificultar essa 

prospecção, o nível de sucesso e de certeza não apenas é reduzido, como os custos são em 

muito exacerbados. 

 Assim, devido aos altos valores envolvidos no projeto, construção e instalação das 

plataformas do tipo jaqueta de aço e embasamento gravitacional, sua aplicação se restringe ao 

desenvolvimento de campos já conhecidos, onde vários poços são perfurados, sendo um 

vertical e os outros direcionais.
57

 

 Ainda entre os tipos de plataformas fixas (mesmo que possam também ser 

classificadas como flutuantes), temos as plataformas de pernas atirantadas, ou TLPs, da sigla 

em inglês.
58

  

 Tais tipos de plataformas são utilizados principalmente em águas profundas, onde 

plataformas rígidas seriam vulneráveis tanto por tensões causadoras de arqueamento, como 

pelo alto custo de construção. As TLPs são amarradas no solo oceânico por pernas articuladas, 

que são mantidas tensionadas puxando-se para baixo a plataforma flutuante até que atinja um 

nível menor do que seu nível normal de deslocamento, com as pernas sendo fixadas a uma 

placa com pinos ou pontos de ancoragem instalados no solo oceânico
59

. O grau de flutuação 

da plataforma possibilita que as pernas mantenham-se tracionadas, reduzindo severamente seu 

movimento, de forma que as operações de perfuração e de completação são iguais às das 

plataformas de jaqueta de aço e de embasamento gravitacional.
60
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  Na categoria de plataformas flutuantes, por sua vez, temos os navios-sonda, as 

plataformas semissubmersíveis, as autoeleváveis e as tipo Spar, que podem ser movidas de 

campo a campo à medida que as reservas se esgotam, tendo se tornado muito mais comuns, 

em tempos recentes, como método para desenvolver campos menores que não podem arcar 

com o custo de uma plataforma permanente (fixa) e desenvolvimento em águas profundas.
61

  

 As plataformas semissubmersíveis são basicamente estruturas compostas por um ou 

mais conveses apoiados por colunas em flutuadores submersos, enquanto os navios-sonda são 

navios monocasco que inicialmente eram adaptados para atividades de perfuração, mas hoje 

são concebidos especialmente para elas
62

. As plataformas autoeleváveis, por sua vez, são 

plataformas triangulares ou retangulares que, projetadas para operar em lâminas d’água de até 

150 metros, possuem pernas que se movimentam para cima ou para baixo verticalmente 

através do casco quando atingido o posicionamento no local de perfuração, elevando a 

plataforma até uma altura segura, acima das ondas (e devolvendo-a ao mar ao fim das 

operações de perfuração em dito local, permitindo que ela seja rebocada).
63

 

 Inclusive, a capacidade que as últimas gerações de unidades flutuantes possuem de 

tratar fluxos de produção de maneira muito mais flexível, possibilita que exerçam a tarefa 

contigua de armazenamento e descarga de petróleo bruto, gerando as chamadas plataformas 

flutuantes de produção, armazenagem e descarga, ou FPSOs (da sigla em inglês
64

).
65

 

 As FPSOs embutem praticamente todo o processo upstream em uma só estrutura, de 

maneira muito mais prática e barata do que as plataformas tradicionais, permitindo a extração 

em campos remotos em águas profundas ao diminuir o limite econômico mínimo para a sua 

exploração.  

 Ademais, as FPSOs permitem um início de ciclo de exploração (período entre 

aprovação do projeto e a primeira extração de petróleo) muito mais curto, independem da pré-

existência de oleodutos no local de exploração para início das operações (por possuírem 

capacidade própria de armazenamento), podem ser facilmente adaptadas a uma multiplicidade 

de padrões de operação com diferentes estruturas (com árvores de natal já instaladas, ou em 
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combinação com plataformas fixas, por exemplo), e ainda são altamente realocáveis, com a 

possibilidade de extração em múltiplos campos sem necessidade de modificação da 

estrutura.
66

 

 Por fim, temos as plataformas tipo Spar
67

, que consistem em múltiplos conveses 

localizados no topo de um cilindro flutuante único. O cilindro, que não se estende até o fundo 

do oceano, sendo fixado a este através de cabos e linhas, serve para estabilizar a plataforma, 

permitindo que seu movimento absorva a força de ventos fortes, como furacões. Podem ser 

usadas em águas com profundidades de até 3.000 metros, sendo muito presentes na área do 

Golfo do México.
68

 

 Em geral, a maior desvantagem das unidades flutuantes reside no fato de que elas 

sofrem movimentação devido à ação das ondas, correntes e ventos, havendo a possibilidade 

de dano aos equipamentos a serem descidos no poço. Assim, se faz necessária a existência de 

sistemas de ancoragem ou ainda de posicionamento dinâmico, que são sistemas de 

subsuperfície que permitem às unidades permanecerem dentro de um raio de tolerância 

específico
69

. No caso dos FPSOs, estes sistemas são concebidos, quando a plataforma é em 

formato de navio, no modelo de “cata-vento”, que permite que girem na direção do vento ou 

da corrente, sendo as cabeças de poço localizadas no centro do navio para permitir tal 

movimentação.
70

 

 Em 2015 existiam 1.470 plataformas de petróleo em operação no mundo, de acordo 

com dados do Fórum Econômico Mundial. À época, o Brasil possuía mais de 7% deste total.
71
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2.2.2 O Brasil offshore 

 

 O Brasil deu início à sua exploração petrolífera
72

 nos idos de 1850, com as primeiras 

concessões dadas por Dom Pedro II (onde não havia qualquer requisito para a expedição de 

decretos que autorizassem pesquisas geológicas e atividades de exploração
73

), mas obteve 

êxito propriamente dito apenas em 1939, quando da perfuração do poço Lobato, o primeiro 

poço onde jorrou petróleo no Brasil (antes desta data, petróleo era obtido em pouquíssima 

quantidade, como ocorreu no poço de Bofete, em São Paulo, em 1897). Esse êxito ocorreu 

apenas após a criação do Conselho Nacional de Petróleo (CNP)
74

, rompendo com o modelo 

anterior de exploração livre, através de concessões.
75

 

 O CNP promoveu até 1953 a perfuração de 52 poços, a maior parte na Bahia. Contudo, 

com o aumento crescente na demanda por petróleo e derivados no país, começaram a surgir 

conflitos de interesse quanto à melhor política a ser adotada para regular a exploração de 

petróleo: enquanto alguns grupos defendiam a liberdade da iniciativa privada, outros eram 

favoráveis a um regime de monopólio estatal.
76

 

 Em 1953, venceu a efetivação do monopólio estatal da exploração de petróleo, 

influenciada pelo nacionalismo que marcou o último governo Vargas, através da criação da 

Petróleo Brasileira S.A., a Petrobras. 

 Criada pela Lei Federal nº 2.004/53
77

, a Petrobras foi constituída como sociedade de 

economia mista, com o intuito de assegurar ao Estado o controle da extração, refino e 
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transporte de petróleo no Brasil, o que fez por 43 anos em regime de monopólio (monopólio 

que veio a ser revogado somente em 1997, pela Lei Federal nº 9.478/97
78

).   

 O contexto sob o qual ocorreu a nacionalização do petróleo no Brasil, vale ressaltar, 

foi diferente do verificado na maior parte dos outros países onde processo semelhante se deu: 

nestes, havia abundância de petróleo, com a consequente preocupação de evitar o “roubo” de 

recursos naturais por agentes externos; já no Brasil essa preocupação também existia, mas 

apenas em caráter formal, visto que aqui a regra era a escassez, não a abundância.
79

 

 Quanto ao foco inaugural da Petrobras, a doutrina se divide: parte
80

 afirma que o 

objetivo inicial da Petrobras, quando de sua criação, já seria o de reduzir a importação dos 

derivados de petróleo, concentrando-se, assim, no refino. Outra parte
81

, contudo, afirma que 

tal objetivo apenas veio com a presidência da sociedade anônima pelo General Ernesto Geisel, 

entre fins dos anos 1960 e início dos anos 1970: de autossuficiência na produção de petróleo, 

buscava-se a autossuficiência no refino de derivados.
82

 

 Entrementes, a produção de petróleo brasileiro continuava parca.  O Brasil consumia 

algo em torno de 170 mil barris/dia de derivados do petróleo, enquanto produzia apenas 2.700 

barris/dia.
83

 

 A estratégia exploratória da Petrobras se concentrou a princípio no terreno já 

delimitado pela CNP, no Recôncavo baiano, onde foram feitas novas descobertas (campos de 

Taquipe, Cassarogongo e Buracica). Entre 1956 e 1960, houve expansão para a bacia do 

Maranhão-Piauí, a bacia do Paraná e a bacia Amazônica (estudos iniciais na parte terrestre da 

bacia de Campos, em 1958, mostravam-se pessimistas), bem como exploração nas áreas do 

Recôncavo Sergipe-Alagoas e Tucano Sul, entrando em produção o Campo de Carmópolis no 

final da década de 1960.
 84

  

No geral, todavia, a produção era pouca e uma mudança de rumo era imperiosa.  
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Em 1967, tal mudança ocorreu.  

Isso pois, em que pese o mercado mundial indicar preços em queda e superprodução 

(desestimulando o investimento em programas ambiciosos), o avanço para a chamada 

“fronteira submarina” demonstrava ser a única opção restante, com o claro declínio na 

descoberta de jazidas importantes em terra. A Petrobras passa então a contratar firmas 

estrangeiras especializadas para dar início aos trabalhos de sísmica e gravimetria na região 

costeira que se estende do Pará a Alagoas.
85

 

 Importante citar que um dos maiores desafios que se mostrava à cadeia de produção de 

petróleo e derivados no Brasil era a formação técnica dos trabalhadores nacionais. O pessoal 

técnico da Petrobras começou a ser formado a partir dos quadros do finado Conselho 

Nacional do Petróleo, com grandes contingentes de trabalhadores especializados passando a 

atuar nas atividades de transformação do petróleo (tendo inclusive desde a década de 1950 

sido fundado o primeiro curso de engenharia do petróleo no Brasil, na Universidade da 

Bahia). Contudo, historicamente todos os projetos de construção de refinarias de petróleo 

eram internacionais, o que vinha a oferecer problemas.
86

 

 À época, o Brasil não possuía tecnologia que permitisse o desenvolvimento de 

equipamentos e instalações industriais de maneira independente aos conglomerados 

estrangeiros, de forma que todas as novas refinarias nacionais entravam em operação sob o 

controle de técnicos internacionais, ocorrendo apenas posteriormente a transferência de seu 

controle aos técnicos brasileiros.
87

  

 Os técnicos internacionais limitavam-se na grande maioria das vezes a transmitir 

apenas as manobras mais simples de funcionamento das unidades de petróleo e, mesmo com 

os brasileiros acompanhando todo o processo de construção das refinarias, sua complexidade 

garantia às empresas estrangeiras fornecedoras do projeto a necessidade de serem acionadas 

quando de qualquer problema mais sério.
88

 

 Via-se, assim, um paradoxo que tornava o projeto de cunho nacionalista e 

independentista que era a Petrobras, continuamente atrelado a empresas estrangeiras 
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fornecedoras de tecnologia e know-how, com uma acentuada curva de aprendizado para os 

trabalhadores nativos, curva essa que não conseguia o Brasil diminuir a contento.
89

 

 Na expansão para o mar não foi diferente (pelo menos a princípio): se por um lado 

havia a necessidade de capacitação simultânea em várias áreas de conhecimento e tecnologia, 

o que exigia recursos financeiros e humanos, por outro a urgência por resultados tornava 

necessária a utilização de empresas especializadas, com mão de obra e tecnologias próprias (e 

estrangeiras). A preocupação por um maior controle, contudo, era patente, com o investimento 

maciço em processos de capacitação de geofísicos brasileiros, criação de um centro de 

processamento analógico e início da construção, no Brasil, da plataforma Petrobras I, tudo no 

final da década de 1960.
90

 

 A primeira descoberta comercial em mar aberto ocorre em 1968, em Guaracema
91

, 

com descobertas dos campos de Caioba e Camorim, também na plataforma continental do 

Sergipe. Contudo, o volume dos campos e as estruturas associadas botavam em cheque todos 

os modelos geológicos previamente imaginados: a insistência na pesquisa começava a ter de 

enfrentar os limites da tecnologia existente, mas não havia espaço para um esforço de 

capacitação tecnológica maciço ante a perspectiva insuficiente de retorno econômico.
92

 

 Em 1973, no entanto, veio a descoberta de petróleo na Bacia de Campos, cuja 

atividade de exploração terrestre havia minguado desde 1958: descobre-se o campo de 

Garoupa e de Pargo, pouco além dos 100 metros de lâmina d’água, revelando uma grande 

variedade de objetivos geológicos a serem pesquisados em Campos. Em 1975, nos mesmos 

horizontes geológicos, descobre-se o campo de Namorado; logo após, o de Badejo. Em 1976 

descobre-se o campo de Enchova. Em 1977 descobre-se o campo de Bonito e Pampo.
93

 

 Em 1978, a maior parte das reservas brasileiras já se encontrava no mar. 
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 Após anos de investimento na pesquisa de reservas marítimas um novo paradigma 

finalmente se anunciava para o setor de petróleo brasileiro: a perspectiva de exploração 

rentável de campos submarinos, com alto volume esperado.  

 Desenvolve-se, então, os chamados Sistemas Provisórios de Produção, para a 

exploração na bacia de Campos. Previam eles a completação submarina dos poços e a união 

das linhas de fluxo de óleo em grandes válvulas submarinas a partir dos quais o petróleo seria 

enviado à superfície, com todo o processo sendo controlado por plataformas flutuantes ou por 

navios que dispusessem de facilidades para o processamento do óleo. O esforço, elaborado a 

partir de modelos testados no exterior, foi aprimorado com pesquisa e design próprios para 

que a maior parte de seus componentes se incorporasse aos sistemas definitivos: quando as 

plataformas de produção fixas estão prontas e a capacidade de produção do campo está 

delimitada, os poços são conectados às plataformas e o sistema provisório é desativado.
94

 

 A utilização dos sistemas provisórios, importante ressaltar, demonstra a audácia da 

exploração brasileira na área offshore e sedimenta seu papel desbravador no setor, uma vez 

que permitia a exploração dos campos antes mesmo que plataformas fixas estivessem prontas 

(ou sequer fossem encomendadas). Ainda, a adaptação destes sistemas através de pesquisa e 

desenvolvimento próprios, garantindo uma transição direta para o sistema fixo (sem a 

necessidade de novo processo de perfuração), realça o potencial tecnológico nacional no setor, 

que estava apenas no seu início. 

 Ademais, por estar o Brasil inaugurando o setor offshore junto com os demais países 

(com produções offshore tendo início no Golfo do México, Mar do Norte, Costa Ocidental da 

África e Oceania), e não posteriormente a eles, estimula-se a entrada de empresas nacionais 

para a construção de plataformas, geração de tecnologia e fornecimento de equipamentos de 

produção petrolífera.
95

 

 Quando os sistemas definitivos são postos em operação, nos primeiros anos da década 

de 1980 (a primeira plataforma fixa foi instalada em 1983, no campo de Namorado), os 

índices de produção vão sendo superados seguidamente.
96

  

 Em 1985, o Brasil já produzia metade do petróleo que consumia.
97
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 Em 2006, pela primeira vez em sua história, tornou-se autossuficiente.
98

 
99

  

 Em 2007, viria a entrar na lista dos países com maiores reservas de petróleo do 

mundo, onde se mantém até hoje, graças à descoberta da possibilidade de extração em águas 

ultraprofundas, na chamada camada do “pré-sal”. 

  

 

2.2.3 A descoberta das reservas na camada do “pré-sal” na costa brasileira e as 

perspectivas atuais e futuras para o setor petrolífero 

  

 Como visto, as primeiras descobertas de jazidas de petróleo submersas mostraram o 

real potencial de produção petrolífera brasileira. O país, que por décadas tentou de maneira 

praticamente infrutífera produzir petróleo em terra, agora voltava-se para o mar, sua real 

vocação.  

 Com o conhecimento brasileiro em exploração offshore quase nulo, a resposta 

temporária foi adquirir tecnologia no exterior, contribuindo o corpo técnico brasileiro somente 

com pequenos aperfeiçoamentos. Isso ocorreu, contudo, apenas por um período: logo o 

acúmulo brasileiro de conhecimento e know-how seria suficiente para desenvolver tecnologia 

própria. Foi assim que a expertise brasileira cresceu, permitindo que os limites de 

profundidade de 1.000, 2.000 e 3.000 metros fossem rompidos sucessivamente.
100

  

 Essa liderança na exploração em águas profundas e ultraprofundas, fruto do 

investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento, terminou por trazer resultados que em 

muito superavam as expectativas nacionais mais otimistas. 

 Isso pois, em julho de 2006, mesmo ano em que o Brasil atingiu pela primeira vez a 

autossuficiência na produção de petróleo (balança de importações e exportações de petróleo e 

derivados superavitária), a Petrobras descobriu petróleo leve em águas ultraprofundas, na 
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chamada camada do “pré-sal”, a 2.140 metros de lâmina d’água e a mais de seis mil metros de 

profundidade a partir do fundo mar, petróleo cuja exploração poucos anos antes se julgava 

impensável, não só pelas dificuldades tecnológicas mas pela inviabilidade econômica.
101

 

 Licitado na Terceira Rodada de Licitações da ANP
102

, localizado a 250 km da costa sul 

da cidade do Rio de Janeiro, o bloco exploratório BM-S-11 viria a ser denominado 

posteriormente, pelo consórcio de empresas aptas a explorá-lo, de Tupi.
103

  

 A Petrobras definiu as rochas do “pré-sal”
 104

 como reservatórios situados sob extensa 

camada de sal que percorre a região costeira entre os estados do Espírito Santo e Santa 

Catarina, numa faixa com cerca de 800km de comprimento por 200km de largura. Nessa faixa 

a lâmina d’água varia de 1.500 a 3.000 m de profundidade, e os reservatórios estão 

localizados sob uma pilha de rochas com 3.000 a 4.000 m de espessura, situada abaixo do 

fundo marinho.
105

  

 A área de abrangência dos reservatórios do “pré-sal” distribui-se essencialmente pelas 

bacias sedimentares de Santos e Campos, situadas na margem continental brasileira. A área 

total da do “pré-sal”, de 149 mil km², corresponde a quase três vezes e meia o estado do Rio 

de Janeiro: 
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Figura 1 –  Reservatórios do "pré-sal" em relação às  

bacias sedimentares da margem continental brasileira.
106

 

 

 Estima-se que as reservas na camada do “pré-sal” cheguem a 28 bilhões de barris de 

petróleo
107

, havendo a menção, por estudos mais otimistas, de um número que varia entre 50 e 

150 bilhões de barris
108

. Esse volume solidifica o país como uma das maiores potências do 

mundo em produção de hidrocarbonetos, já influenciando no ranking atual (onde o Brasil se 

encontra na 15ª posição entre os países com maiores reservas comprovadas de petróleo
109

). 

 Ainda, a produção de petróleo nacional, que cresceu 45% no período de 2002 a 2011, 

está prevista para aumentar em 150% até 2023
110

, sendo a extração da camada do “pré-sal” 
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responsável, naquele ano vindouro, pela maior parte da extração marítima petrolífera 

brasileira, englobando 75% de todo o petróleo extraído no mar.
111

 

 Menos de dez anos depois da primeira descoberta na camada do “pré-sal”, em 2016, 

foi batida a marca de 1 milhão de barris de petróleo por dia
112

 extraídos em seus reservatórios, 

e com nove dos dez poços com maior produção no Brasil sendo localizados nela (o mais 

produtivo está no campo de Lula, com vazão média diária de 36 mil barris de petróleo), o 

“pré-sal” se sedimenta cada vez mais como o futuro da exploração petrolífera brasileira, 

tendência reconfirmada em junho de 2017 quando, de acordo com dados da ANP, pela 

primeira vez a extração na camada do “pré-sal” ultrapassou a da camada “pós-sal”: 

 

 

Figura 2 – Evolução da produção "Pré-sal" x "Pós-sal".
113

 

 

.  Ademais, e talvez de maneira mais espantosa, o custo médio de extração do petróleo 

do “pré-sal” está sendo reduzido gradativamente.  
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 No segundo semestre de 2017, já atingia valor inferior a US$ 8 por barril
114

 (em 2015 

custava US$ 9,3
115

). Levando-se em conta o patamar baixo do preço do barril nos últimos 

anos, tal dado mostra-se de extrema importância, falando muito sobre o aumento no domínio 

(e consequente barateamento) das tecnologias envolvidas na exploração da camada.  

   

  

2.3 ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA E PETRÓLEO 

 

 Uma milha marítima, ou milha náutica, equivale a 1.852 metros, quase dois 

quilômetros. Nesta esteira, a Zona Econômica Exclusiva brasileira, definida pela Lei Federal 

nº 8.617/93
116

, em consonância com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar
117

, se estende do fim do mar territorial, 12 milhas marítimas a partir da linha de base, até 

a distância de 200 milhas marítimas.  

 Isto significa que, até o limite de 370 quilômetros mar adentro, o Brasil possui direitos 

exclusivos de exploração de recursos marítimos, vivos e não vivos (o que inclui quaisquer 

reservas de hidrocarbonetos encontradas nessa região).
118

  

 Levando-se ainda em consideração que a linha de base insular também é utilizada para 

a contagem dos limites das zonas marítimas, o Brasil, com seu vasto litoral e as Ilhas de 

Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz e as que compõem o Arquipélago de São Pedro 

e São Paulo
119

, possui uma Zona Econômica Exclusiva total de 3.539.919 km². 
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 Ou seja, a ZEE brasileira possui uma área equivalente a mais de um terço do território 

continental do país
120

, como bem delimitado na Figura 3 abaixo:  

 

Figura 3 – Mapa da Zona Econômica Exclusiva brasileira.
121

 

 

 No Brasil, como visto, quase não se extrai petróleo em terra.  

 Para sermos mais específicos: 9 em cada 10 barris de petróleo extraídos no Brasil 

(que, segundo dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis
122

, possui atualmente 24,4 bilhões de barris em reservas totais e 13 bilhões 

de barris em reservas provadas, o que o coloca na 15ª posição no ranking mundial de países 

com as maiores reservas provadas de petróleo
123

), vêm do oceano. 

                                                 
120

 MARINHA DO BRASIL. Diretoria de Hidrografia e Navegação. Proposta de Plataforma Continental: mapa 

de linhas e limites. Disponível em: <https://www.mar.mil.br/secirm/img-leplac/linhamar.jpg>. Acesso em: 10 

mar. 2017.  
121

 LONGO, Leila de Lourdes; AMADO FILHO, Gilberto Menezes. O conhecimento da fauna marinha 

bentônica brasileira através dos tempos. Hist. cienc. saude-Manguinhos,  Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, p. 995-

1010, set.  2014. s.n.  
122

 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Anuário estatístico 

brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis: 2016. Rio de Janeiro: ANP, 2016. 
123

 Reservas totais são a soma das reservas provadas, prováveis e possíveis. Reservas provadas, por sua vez, são 

aquelas que se estima recuperar comercialmente, com elevado grau de certeza, de reservatórios descobertos e 

avaliados com base na análise de dados geológicos e de engenharia. As estimativas para estabelecer o 

quantitativo de barris em reservas provadas leva em consideração as condições econômicas vigentes, os métodos 



49 

 

 Assim, pode-se dizer que 90% da produção total de petróleo brasileira é extraída da 

Zona Econômica Exclusiva, o que ocorre através do uso das já vistas unidades marítimas de 

perfuração, as plataformas petrolíferas, sejam elas móveis, fixas, semissubmersas, navios-

plataformas, etc., e do trabalho da mão de obra nelas empregada. 

 

 

Figura 4 – Evolução das reservas provadas de petróleo no Brasil, por localização (2006-2015).
124

 

 O estudo da Zona Econômica Exclusiva, portanto, é inerente ao estudo da extração 

marítima de petróleo brasileira, e é através dele que almejamos elucidar questões importantes 

quanto à validade, aplicação e alcance da legislação trabalhista e normas infralegais acessórias 

que perpassaremos dentro em breve. 

 

 

2.3.1 Criação da ZEE: a divisão do mar em zonas 

 

 A divisão do mar em zonas, estabelecendo efetivamente não apenas o que cada Estado 

pode ou não fazer em determinado território marítimo, mas também delimitando a 

competência para a atividade legislativa a ser exercida – acompanhada da problemática 

relacionada à efetividade, ou não, dessas leis em dado território –, não é algo novo.  
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 A Lei de Rodes, criada pelos fenícios, foi verdadeiro marco no direito marítimo de 

outrora pelo tamanho da repercussão que atingiu: um Tribunal instalado na Ilha de Rodes 

decidia as questões nesta vertente com apreço tal a dita Lei que o imperador Antônio Severo 

ficou conhecido por afirmar que era o senhor e rei do mundo, mas a Lei Ródia era a senhora e 

rainha do mar.
125

 

 O surgimento das grandes potências marítimas modernas, contudo, trouxe à baila uma 

questão de competência, o nível de alcance das leis de um determinado país, nunca antes 

enfrentada. O jurista holandês Hugo Grotius e o inglês John Selden doutrinaram em lados 

opostos sobre o que seria o regime jurídico aplicável ao mar.
126

 

 Isso porque a Inglaterra, que no século XV defendia a liberdade dos mares em posição 

diametralmente oposta aquela de Portugal e Espanha (que dividiam o atlântico entre si através 

da bula inter coetera), mudou de opinião ao assumir a hegemonia da navegação mundial no 

início do século XVII. O Rei Jaime I preparou uma declaração em 1606 restringindo o acesso 

de embarcações não inglesas ao Mar do Norte, efetivamente tornando a Inglaterra dona dos 

recursos lá existentes.
127

 

 Tal delimitação criou uma celeuma doutrinária entre dois conceitos: o Mare liberum e 

o Mare clausum. O primeiro, criado por Grotius, defendia uma abordagem liberal sobre o 

mar, onde a definição de mar territorial deveria variar de acordo com a efetiva capacidade de 

exercício de jurisdição, ou seja, não deveria seguir uma definição prévia, mas sim ser moldada 

pragmaticamente, se adequando à verdadeira possibilidade que determinado país possuiria, ou 

não, de patrulhar e explorar as suas águas. Não havendo execução efetiva destes direitos, o 

mar estaria aberto a quem dele viesse utilizar.
128

 

 Porque, continuava Grotius na defesa do Mare liberum, assim como o ar que não 

pertence a ninguém, mas sim a de quem dele quiser usar, também os mares devem poder ser 

utilizados por todos, não podendo se tornar propriedade privada de alguns, ainda que estes 

alguns estejam aptos a ocupá-los egoisticamente. Na medida em que esta ocupação interferiria 

no uso dos mares por outras nações, ela não poderia ser exclusiva.
129
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 John Selden e seu Mare clausum, por sua vez, defendia que o mar seria suscetível de 

apropriação e domínio, sem que isto prejudicasse a liberdade que lhe era inerente
130

, na 

medida em que seria responsabilidade do país defender seu mar territorial. Estava se referindo 

à Inglaterra e seu domínio sob o Mar do Norte, com efetivo banimento à pirataria e outras 

atividades ilegais, exercendo poder de polícia na região, impondo ordem e segurança.
131

 

 O resultado do embate, com a preponderância da perspectiva de Grotius, foi a adoção 

do princípio da liberdade dos mares, que permeou a política internacional mundial no fim do 

século XIX
132

. Tal característica no agir das nações, todavia, começou a perder força nas 

primeiras décadas do século XX, vindo a ser restringida por ocasião do crescente interesse 

econômico nos recursos que o solo e subsolo dos oceanos começavam a oferecer: os Estados 

passaram a intentar o exercício de um maior domínio sobre seus mares no intuito de garantir a 

obtenção de matéria-prima, o que estimulou a codificação de um Direito que outrora fora 

costumeiro.
133

 

 Foi assim que ao tiro de canhão, cujo alcance do projétil foi por muito tempo utilizado 

como indicador de limite territorial marítimo
134

 (sendo suas três milhas marítimas de 

autonomia o indicativo pouco sutil de que ali terminava o mar de um país e, portanto, seu 

território), começou a suceder-se a busca por legislações transnacionais que viessem a 

resolver o problema, regulando os oceanos. 

 Em 1925 o Instituto de Direito Internacional já afirmava que a ideia do mar como res 

nullius, coisa de ninguém, não mais representava o pensamento preponderante a permear o 

Direito Internacional Público da época, e em 1930 a Conferência de Haia para a Codificação 

do Direito Internacional tentou levar a cabo uma das sugestões do Instituto: a criação de um 

órgão específico para regular o Direito do Mar e estudar os questionamentos a ele 

concernentes, sem sucesso.
135

 

 Entrementes, o presidente dos Estados Unidos Harry Truman realiza uma declaração 

unilateral, chamada de “Proclamação Truman”, determinando ao fim da Segunda Guerra 
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Mundial que seu país possuiria direitos exclusivos de exploração não apenas pelas três milhas 

as quais definia tradicionalmente como seu mar territorial, mas em todas as terras submersas 

contíguas ao território americano cobertas por não mais que 200 metros de água.
136

 

 Tal declaração, que efetivamente determinou que os EUA teriam direitos sobre os 

recursos que fizessem parte de sua plataforma continental, independente de uma distância fixa 

a contar do seu marco de maré baixa (o que se chama de linha base), foi o ponto de partida do 

movimento em prol do estabelecimento de zonas de alcance de jurisdição nos mares.
137

  

 Apesar de unilateral, determinou muito bem as distinções entre soberania, limite e 

controle, ressalvando inclusive o que ocorreria quando a plataforma continental fosse dividida 

com outros países, bem como deixando intocada a liberdade de navegação em alto mar. 

 A primeira Convenção das Nações Unidas Sobre Direito do Mar ocorreu pouco mais 

de uma década após a “Proclamação Truman”, na esteira de declarações similares realizadas 

por diversos países e a consequente necessidade de uniformização das normas que regiam o 

mar.
138

 

 Foi, contudo, apenas na terceira edição da conferência, que viria a ter início em 1973, 

mas que foi concluída apenas em 1982, que iriam as Nações Unidas obter resultados palpáveis 

e efetivos.  

 Assim o fez com o texto final da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar
139

 (CNUDM, ou UNCLOS, da sigla em inglês), que foi assinado em Montego Bay, na 

Jamaica, no ano de 1982, vindo a definir inúmeros aspectos necessários à regulação dos 

espaços marítimos, onde se destacam as suas delimitações, as regras concernentes à pesquisa 

científica marinha, e as determinações comerciais e de caráter econômico.
140

 

 Seu espírito é condizente com a herança do Mare liberum, mostrando uma 

preocupação consistente no mar como bem de todos, com o intuito de resguardar o melhor 

interesse da coletividade. Em seu preâmbulo, traz como motivação determinante o uso 

                                                 
136

 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo, v. I. 3. ed. Barueri: Manole, 2008, p.48. 
137

 PAIVA NETO, Helio Maciel de. Regime jurídico da exploração e produção de petróleo em águas 

internacionais. 2005. 67 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Departamento de Direito Público, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005, p. 7. 
138

 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo, v. I. 3. ed. Barueri: Manole, 2008, p. 49. 
139

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. United Nations convention on the law of the sea. 1982. 

Disponível em: <http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf>. Acesso em: 

16 mar. 2017. 
140

 VIDIGAL, Armando Amorim Ferreira et al. Amazônia Azul: o mar que nos pertence. Rio de Janeiro: Record, 

2006, p. 34. 



53 

 

pacífico dos mares e oceanos, bem como de seus recursos e riquezas, de maneira a permitir 

uma exploração em benefício de toda a humanidade.
141

 

 Todavia, ainda assim respeita a doutrina do Mare clausum no momento em que 

determina a abrangência de jurisprudência e o alcance de responsabilidades de cada país, seus 

direitos e deveres.  

 Assim é que sua base fundamental gira em torno da delimitação das zonas marítimas, 

algumas já existentes, e outra, a Zona Econômica Exclusiva, de caráter inédito.  

Vejamo-las. 

 O mar territorial fica definido como a zona marítima contada até o limite de 12 milhas 

marítimas da linha de baixa-mar do litoral continental e insular. Em seguida, temos a zona 

contígua, faixa adjacente ao mar territorial que se estende por mais 12 milhas marítimas a 

contar deste, ou 24 milhas marítimas a contar da linha de base. Por fim, a partir das 12 milhas 

marítimas que marcam o fim do mar territorial e até o limite de 200 milhas marítimas, temos a 

Zona Econômica Exclusiva para, então, chegarmos ao alto mar.
142

 

 No mar territorial, conceito já anteriormente amplamente aceito pela comunidade 

internacional, inclusive pelos países que não ratificaram a CNUDM, há soberania do Estado 

ao qual pertence, somente podendo esta sofrer restrições pelo direito de passagem inocente 

em favor da navegação internacional ou pelo direito de fundear, entrar no porto ou baia, por 

motivo de força maior
143

. Para todos os efeitos, o mar territorial faz parte dos limites do 

Estado contíguo.  

 Na zona contígua, o Estado exerce direitos específicos, com jurisdição concernente a 

matérias aduaneira, sanitária, de imigração e fiscal, como estabelece o artigo 33 da CNUDM, 

não possuindo mais soberania absoluta, eis que apenas algumas de suas leis alcançam este 

espaço.
144
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 A Zona Econômica Exclusiva, por sua vez, foi a grande inovação do texto final da 

CNUDM no que concerne a delimitação dos espaços marinhos, eis que todas as divisões de 

mar territorial que lhe precederam (e o alto mar, é claro), já existiam de uma forma ou de 

outra nos textos anteriores e até no Direito interno de diversas nações. Sua natureza híbrida 

justifica as discussões carreadas desde a Convenção de Montego Bay, em 1982, até os dias de 

hoje. 

 Por fim, o alto mar é todo o corpo de água marítimo localizado após as 200 milhas 

náuticas a contar da linha de base continental ou insular de um país. Ou seja, o alto mar é 

definido pela exclusão do mar territorial e as zonas que o sucedem, abrangendo o restante.  

 A ideia de uma parcela territorial do mar sobre a qual um país exerce domínio e uma 

sobre a qual nenhum país pode fazê-lo é um conceito inicialmente vislumbrado no final da 

Idade Média, faltando-se apenas, à época, a definição exata da extensão territorial.
145

 
146

  

 No Brasil, a CNUDM foi ratificada em 1987, tendo sido dado início, no ano seguinte, 

a um anteprojeto de lei que adequaria o ordenamento em vigor à Convenção. Tal anteprojeto 

deu origem à Lei Federal nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993
147

, que efetivamente criou um 

“Direito dos Espaços Marítimos”  brasileiro, inteiramente moldado e seguindo os parâmetros 

definidos pela CNUDM.
 148

 
149

   

  

 

2.3.2 Natureza Jurídica da Zona Econômica Exclusiva  

 

 

 Como última das divisões oceânicas antes da chegada ao alto mar e às águas 

internacionais, a ZEE vai do fim do mar territorial até o limite de 200 milhas marítimas 
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contadas a partir da linha de base. Prevista na Parte V, artigo 55, da CNUDM
150

, ela é 

inteiramente criação deste documento, sendo regulamentada e estando sob o escopo dos 

termos que ele define.  

 Derivou, como visto, da mesma necessidade econômica que levou à busca pelo 

zoneamento de áreas marítimas já no início do século XX, podendo se dizer que é verdadeiro 

estado da arte destes anseios. Isto porque a expansão da extração de recursos naturais, tanto 

vivos como não vivos, adentrou cada vez mais no oceano, sendo necessária uma definição de 

competências para além do mar territorial, e é a ZEE o produto mais recente desta definição, 

inédita na história do direito marítimo. 

 A ZEE possui uma natureza sui generis, trazendo características tanto do alto mar 

como do mar territorial
151

, o que à transforma em uma criação híbrida da CNUDM. Em suas 

águas, o país à qual pertence, ou ribeirinho (ou costeiro), terá o direito exclusivo, e portanto a 

soberania, sobre a extração de recursos naturais vivos e não vivos localizados na água 

subjacente, no solo ou subsolo, bem como da exploração econômica de quaisquer atividades 

na área, além de jurisdição para montar ilhas artificiais ou outras estruturas e realizar 

pesquisas científicas.
152

 

 Parte da doutrina, inclusive, a classifica como verdadeira parcela do alto mar, eis que o 

regime diferiria do aplicado naquele apenas no que diz respeito à pesquisa e exploração de 

recursos, reconhecidos ao Estado ribeirinho.
153

  

 Desta forma, seria em realidade uma zona de delimitação espacial de competências 

reguladas, recortada no espaço mais vasto do alto mar, sem dele fundamentalmente diferir. 

Trata-se, assim, de uma área onde a jurisdição é dada ao Estado ribeirinho de maneira 

bastante específica eis que, para os demais termos que não digam respeito à exploração 

econômica, é território igual ao alto mar, onde o regime gira em torno da liberdade e da 

impossibilidade do alcance da jurisdição de qualquer país em particular. 

 Todavia, existe menção expressa a uma “jurisdição acessória”, por assim dizer, no 

artigo 73 e seguintes da CNUDM, eis que a jurisdição necessária para fazer valer os direitos 

dados ao Estado ribeirinho, tanto civil como penal, acompanha as atuações neste sentido.  
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Isto significa que o direito de exploração e pesquisa, ao qual a jurisdição é dada, 

exerce força gravitacional sobre a jurisdição necessária para executar quaisquer atos do país 

ribeirinho cujo objetivo seja a manutenção desta exploração e desta pesquisa. 

 O país ao qual a Zona Econômica Exclusiva pertença, portanto, pode abordar, 

inspecionar, apreender e dar início a procedimento judicial contra embarcações de outros 

países que, nas delimitações da ZEE, ameacem o direito intrínseco daquele à exploração e 

pesquisa. Nestes casos, sua jurisdição acompanha para além da pesquisa e da exploração, 

sendo plenamente aplicáveis as leis do país adjacente nestas atuações, pelo menos a nível 

cível e penal. 

 Todavia, tendo em vista que não há menção específica na CNUDM, e nem na lei 

federal brasileira que a ratificou, quanto ao alcance da legislação trabalhista e demais normas 

infralegais acessórias na Zona Econômica Exclusiva, permanece o questionamento de como 

se daria o contrato internacional de trabalho de quem venha a laborar nesta Zona.  

 No capítulo 4 retornaremos a esse assunto, de maneira a sanar na medida do possível 

esta questão, que é elemento fundamental à concretização dos direitos do trabalhador da 

indústria do petróleo offshore no Brasil seja ele qual for, tanto nacional como estrangeiro, 

terceirizado ou contratado direto, empregado de empresa brasileira ou multinacional.
154
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3. PRIMAZIA: O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO TRABALHADOR, A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O LABOR PETROLÍFERO EMBARCADO  

 

As relações de trabalho não são algo estritamente novo: sempre existiram em todas as 

sociedades e em todas as épocas. A relação de trabalho subordinada, contudo, o é.  

Isso pois o escravo não possuía direitos, sendo considerado objeto; o servo devia 

obediência ao senhor feudal, mas dita obediência não era decorrente de um contrato de 

trabalho; as corporações de ofício possuíam interesses convergentes, uma necessidade comum 

de produzir mercadorias, mas não uma relação subordinada.
155

  

A relação de trabalho subordinada, então, se mostrou historicamente como algo de 

recente criação, e só com a Revolução Industrial no século XIX é que se disseminou. 

Contudo, na medida em que o aumento da produção fabril, resultante da utilização dos 

teares mecânicos e máquinas a vapor (que por sua vez permitiram o alcance a novos 

mercados), fez com que o empresariado se tornasse mais poderoso, na razão inversa o 

trabalhador se enfraquecia.
156

 

A igualdade e liberdade, conceitos abstratos derivados da Revolução Francesa, 

terminavam por permitir a opressão dos mais fracos na medida em que se manifestavam em 

uma aversão à intervenção estatal na esfera privada: a igualdade político-jurídica dos cidadãos 

se traduzia em um respeito absoluto à autonomia da vontade.  

Todavia, a relação empregado-empregador não é, por natureza, uma relação de iguais. 

Enquanto o empregado possui apenas sua força de trabalho, vendendo-a em troca de um 

salário, do qual depende a sua subsistência e a de sua família, o empregador, a quem 

pertencem os meios de produção, está em intrínseca posição de poder. 

Ocorre que relações contratuais estipuladas entre um detentor de um poder e aquele 

que, por suas necessidades de subsistência, é obrigado a aceitar as regras impostas por esse 

poder, não constituem uma relação jurídica per si, mas muito mais um “fato de dominação” 

do que qualquer outra coisa.
157

 

Dita posição de poder deriva, entre outros motivos, do fato de que existe, e 

historicamente sempre irá existir, mais mão de obra disponível do que cargos vagos, de 
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maneira que o empregador conta com mais opções de escolha quanto a qual empregado irá 

contratar, do que o empregado sobre a qual empregador oferecerá seus serviços. 

Assim, no que pese ambas as partes dependerem uma da outra, pois dependem, o 

empregador sempre terá maior vantagem, e qualquer ato negocial entre eles já começará 

enviesado. 

Onde não há equidade, contudo, não pode haver justiça. 

Surge então uma das mais contemporâneas áreas do Direito, o Direito do Trabalho, 

que se mostrou e se mostra mais do que uma ferramenta de resguardo de uma ou de outra 

garantia do trabalhador, mas verdadeiro sistema de proteção focado na luta pela equiparação e 

reequilíbrio entre empregador e empregado, prezando, acima de tudo, pelo estabelecimento de 

um patamar de negociação igualitário. 

Em breves linhas, o Direito do Trabalho foi então o produto da reação verificada no 

século XIX contra a exploração dos assalariados por empresários, como consequência da 

questão social (que foi precedida pela Revolução Industrial) e da reação humanista que se 

propôs a garantir ou preservar a dignidade do ser humano ocupado no trabalho das indústrias 

que, com o desenvolvimento da ciência, deram nova fisionomia ao processo de produção de 

bens na Europa e em outros continentes.
158

 

 O Direito do Trabalho, assim, desde seus primórdios objetiva ser mais do que uma 

série de leis ou garantias, mas um sistema múltiplo de proteção, com normatizações sim, mas 

também com ferramentas aptas a garantir a eficiência e eficácia daquelas.  

Disto isto, importante ressaltar que um sistema é, por definição, um conjunto que, 

integrado e funcionando de maneira coordenada, se dirige a um fim específico. Quando bem 

engrenado, onde a atuação de cada um dos seus aspectos ocorra de maneira eficiente, vale 

mais do que a soma das suas partes. 

É assim no Brasil, em tese.  

 Nosso sistema atual de proteção laboral deriva da própria Constituição Federal de 

1988, que comanda o sistema jurídico, estando o Direito do Trabalho subordinado aos seus 

imperativos, que não podem ser afastados pela autonomia coletiva e individual, a não ser 

quando a própria Constituição o faculte.
159
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Este sistema em que consiste o objeto material do Direito do Trabalho se capilariza em 

leis, regulamentos, normas, nos próprios contratos de trabalho, e nas convenções e acordos 

coletivos. Da mesma forma, assimila e efetiva tratados internacionais, todos com a função de 

garantir a justeza nas relações de trabalho. 

Todo este sistema, todavia, remete originalmente de um único ponto: o Princípio da 

Proteção, que não apenas justifica e fundamenta o Direito do Trabalho como o conhecemos 

hoje, mas define sua própria razão de ser, sua postura diante das relações trabalhistas sempre 

em prol, a priori, da parte hipossuficiente, o trabalhador. 

Pretendemos então, com este capítulo, definir a raison d’être desta obra, 

destrinchando, a primeiro, as prerrogativas constitucionais que abarcam o trabalho no Brasil, 

para em seguida deslindar o Princípio da Proteção laboral, que tanta importância assume para 

o ramo e, por fim, tratar da definição, peculiaridades e características do trabalho embarcado a 

serviço da indústria do petróleo no Brasil.  

Desta forma, almejamos equipar o leitor para as análises monográficas que irão 

ocorrer nos capítulos seguintes, para que possa vislumbrá-las sempre levando em 

consideração o Princípio da Proteção, e assim esteja apto a, conforme objetiva este trabalho, 

verificar a sua eficácia e concretização no labor do setor marítimo petroleiro brasileiro. 

 

 

3.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O TRABALHADOR 

  

 Sem embargo de ter o próprio surgimento do Direito do Trabalho significado uma 

renovação importante do espírito individualista em prol do social, o caminho até a sua 

proteção constitucional contemporânea não foi sem suas dificuldades, nem significou 

automaticamente a adoção do conceito “integrativo-social-protetivo” ao qual aludimos 

quando tratamos do espírito do Princípio da Proteção. 

Isso pois, mesmo no nível constitucional, o trabalho é um direito, um dever ou um 

direito-dever, situando-se as declarações constitucionais nessas diretrizes programáticas, que 
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se condicionam a diversos fatores, entre os quais o tipo de concepção política em que se funda 

determinada ordem constitucional.
160

  

 Assim, em diferentes sistemas constitucionais, o trabalho passou por várias avaliações, 

como o do liberalismo, que não o protegeu; da ditadura do proletariado, que o considerou um 

valor único e absoluto na organização política da sociedade; do corporativismo, que o 

organizou proibindo a luta de classes; e a do neoliberalismo, contrário aos excessos do 

liberalismo da Revolução Francesa de 1789 e em cujo período surgiram as primeiras leis 

trabalhistas, a liberdade sindical e o direito de greve.
161

  

 No Brasil, a Constituição Federal de 1988 emergiu como a mais significativa Carta de 

Direitos já escrita na história jurídico‑política do País, não se conduzindo pela matriz 

individualista preponderante em outras constituições não autocráticas (como a de 1946), na 

medida em que superou a equivocada dissociação entre liberdade e igualdade, direitos 

individuais e direitos coletivos ou sociais
162

. Produziu assim um clarão renovador na cultura 

jurídica brasileira, permitindo despontar, no estuário normativo básico do País, a visão 

coletiva dos problemas, em anteposição à visão individualista preponderante, oriunda do 

velho Direito Civil.
163

 
164

 

 Já em seu artigo primeiro, a atual Carta Magna estabelece que o Brasil constitui-se 

como um Estado Democrático de Direito, tendo como um dos seus fundamentos o valor 

social do trabalho agregado à livre iniciativa, estabelecendo ainda como meta, em seu art. 

170, o pleno emprego com a valorização do trabalho e, em seu art. 193, preconizando que “a 

ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 

sociais”.
165

 

 Assim, ao estruturar um Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal de 88 

colocou a pessoa humana no vértice da ordem constitucional e, nessa medida, de toda a ordem 

jurídica do País (e, por consequência, da ordem social, econômica, cultural e institucional 
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brasileira), impondo ao Direito e a todos os seus intérpretes o dever de compreenderem e 

aplicarem a nova e civilizatória lógica constitucional.
166

 

 Na Constituição Federal de 88 os preceitos de Direito do Trabalho encontram-se 

incluídos no Capítulo II – Dos Direitos Sociais, do Título II – Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, sendo que essa localização sistemática, por si só, já representa grande avanço, 

visto que nas Constituições anteriores os dispositivos dessa natureza estavam inseridos no 

Título que tratava da Ordem Econômica e Social.
167

 

 A previsão constitucional específica dos direitos dos trabalhadores é bastante extensa, 

quando não minuciosa
168

, abrangendo 34 incisos de dito artigo 7º da Carta Magna.
169

  

 Contudo, em que pese tais disposições do art. 7º conferirem hierarquia constitucional 

automática aos direitos neles mencionados, a expressão embutida no seu caput, “além de 

outros [direitos] que visem à melhoria de sua condição social”, não apenas fundamenta a 

vigência de direitos não previstos no artigo em tela, como justifica a instituição de normas 

aptas a criá-los, garanti-los ou efetivá-los, seja por lei, seja por convenção ou acordo coletivo, 

seja por laudo arbitral.
170

 
171

 

 Isso pois, embora o art. 5º traga que as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata, os preceitos do art. 7º podem ser, conforme o caso, de 

eficácia plena e imediata, de eficácia restrita ou parcial, de eficácia contida, ou ainda, 

meramente programáticos.
172

   

 Assim, há disposições constitucionais que, em razão do seu conteúdo, necessitam de 

legislação integradora, enquanto outras não estão condicionadas à existência dessa legislação 

e podem, em toda a sua plenitude, ser aplicadas nos casos concretos.
173

 

 Em outro giro, a análise dos modelos constitucionais mostra que são três as ordens de 

valoração que se desenvolvem no plano das Constituições: a do trabalho, a dos direitos sociais 
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e a dos direitos trabalhistas. Não se confundem, conquanto apresentem relações pela 

proximidade em que se situam, daí porque há disposições constitucionais sobre uma, alguma 

ou essas três importantes ordens constitucionais.
174

 

 Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 define como direitos sociais todos 

aqueles relativos à educação, saúde, moradia, lazer segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e à infância, bem como e ainda, ao trabalho.
175

 

 Direitos sociais, ressalve-se, são garantias asseguradas pelos ordenamentos jurídicos, 

destinadas à proteção das necessidades básicas do ser humano, para que viva com um mínimo 

de dignidade e com direito de acesso aos bens materiais e morais condicionantes da sua 

realização com cidadão.
176

 São direitos fundamentais que resguardam a condição humana de 

vida em sociedade; são aquelas prestações do Estado que permitem equiparar situações 

sociais desiguais; são uma extensão, assim, da dignidade da pessoa humana.  

 Neste quesito, as normas de garantias e direitos fundamentais trabalhistas podem ser 

tanto individuais, como a proteção à vida, à saúde e à integridade física do trabalhador, como 

coletivas, como o reconhecimento das convenções coletivas de trabalho.
177

 

 Ademais, além dos dispositivos de natureza trabalhista stricto sensu, que fixam um 

estatuto legal mínimo de direitos laborais e que se transformam em obrigação do empregador 

no momento da formação do contrato de trabalho, a Constituição Federal de 1988 conta 

também com preceitos que orientam o legislador na produção de normas infraconstitucionais, 

e o Poder Executivo, na sua execução.
178

 

 Existem, ainda, as chamadas normas de organização, que têm escopo estrutural de 

órgãos públicos ou privados, do Estado e dos particulares, entre aqueles os da Administração 

Pública do Trabalho, como o Ministério do Trabalho e Emprego, e da Jurisdição Trabalhista, 

como a Justiça do Trabalho e a Procuradoria da Justiça do Trabalho; e entre estes as 
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organizações a que se refere a Constituição como representativas dos trabalhadores e dos 

empregadores: os sindicatos.
179

 

 Fato é que as menções relativas ao Direito do Trabalho são tantas na Constituição 

Federal de 1988 que pode-se dizer que houve verdadeira pulverização (não diluição) de 

direitos trabalhistas por vários títulos, capítulos e artigos, o que demonstra sua importância 

como elemento sistêmico para a efetivação da dignidade da pessoa humana.  

 Exemplificativamente, assim o faz a Carta Magna no caso dos princípios gerais da 

atividade econômica, quando fala da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa (art. 

170), da busca do pleno emprego (art. 170, VIII), do livre exercício do trabalho, ofício ou 

profissão quando atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII); 

quando trata dos direitos sociais (art. 6º), como a seguridade social (art. 194), a proteção à 

saúde (art. 196), a educação e formação de mão de obra (arts. 205 e 214, IV), a proteção da 

família, criança, adolescente e idoso (art. 227); quando trata do direito de sindicalização e 

greve também para os servidores públicos civis (art. 37, VI e VII, e art. 42, §5º); quando fala 

da igualdade de direitos e obrigações de homens e mulheres (art. 5º, I); quando trata da Justiça 

do Trabalho (art. 111); da organização, manutenção e execução da inspeção do trabalho (art. 

21, XXIV); e quando fala da Procuradoria da Justiça do Trabalho (art. 127), apenas para citar 

alguns desses momentos. 

 Ressalve-se ainda que a legislação anterior e outras fontes formais de Direito do 

Trabalho continuam vigendo naquilo em que não contrariem a Carta Magna, tornando-se ela o 

fundamento de validade das leis pretéritas que com ela se compatibilizem. Dá-se a este 

fenômeno o nome de recepção ou assimilação.
180

  

 Por fim, não foi apenas a transcrição de direitos e menção específica a diversos 

aspectos do Direito do Trabalho que permitiu inúmeros avanços a este ramo do direito 

trazidos pela Constituição Federal de 1988.   

 Delgado
181

 elenca vários, dos quais trazemos apenas alguns, como a interveniência 

estritamente político-administrativa na estrutura e na dinâmica das entidades sindicais (que, 

afirma, foi tão impiedosa, por décadas, na história do País), e a negociação coletiva 

trabalhista, por meio das entidades sindicais, que foi finalmente consolidada na ordem social, 
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econômica e jurídica brasileira, em mais clara harmonia com a ordem jurídica trabalhista 

heterônoma estatal (art. 7º, XXVI, CF/88). 

 Houve também a mitigação do poder normativo judicial — que atua como concorrente 

estatal perante a negociação coletiva trabalhista —, que foi atenuada de modo significativo, 

pela EC n. 45/2004, ao instituir o pressuposto processual do comum acordo (novo § 2º do art. 

114 da CF/88); as ações judiciais coletivas, com largos poderes de atuação para os sindicatos 

(substituição processual ampla), que foram finalmente sufragadas pela jurisprudência 

trabalhista graças à Constituição Federal; as ações judiciais coletivas propostas pelo 

Ministério Público do Trabalho, no conjunto de seus novos e relevantes poderes de órgão 

agente; a estrutura da Justiça do Trabalho, que passou a atingir todo o País, com a existência 

de TRTs em todos os Estados da Federação que ostentem mais de dois milhões de habitantes 

(além de mais de 1370 Varas Trabalhistas ao longo do território brasileiro, diversas delas com 

até dois Magistrados em atuação). 

 Enfim, a Constituição Federal de 1988 produziu diversificado painel de direitos 

individuais e sociais trabalhistas, ampliando garantias já existentes na ordem jurídica a par de 

criar novas na estrutura normativa dominante, praticamente impondo ao restante do universo 

jurídico uma influência e inspiração justrabalhistas até então desconhecidas na história do 

País: um largo espectro de direitos individuais cotejados a uma visão e normatização que não 

perdem a relevância do nível social e coletivo em que grande parte das questões individuais 

deve ser proposta.
182

 

 

 

3.2 PRINCÍPIOS E O DIREITO DO TRABALHO 

 

 No começo o Direito era norma pura, ou uma sequência de normas puras, acumuladas 

uma em cima da outra.  

 Esse conceito, contudo, mudou.  

 O Direito contemporâneo é não apenas a representação do positivado, a representação 

de “um sistema de preceitos hierarquizados que se concatenam a partir da Constituição que a 
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norma fundamental manda cumprir”, como rezava a concepção kelsiana, mas sim a conjunção 

entre leis em sentido estrito (ou regras) e princípios.
183

 

 As regras são aquilo que é aplicado de maneira disjuntiva, como "tudo ou nada": 

presentes os pressupostos de fato previstos, ou a regra é válida, e a resposta fornecida deve ser 

aceita, ou não é válida e em nada contribui para a decisão. 

  Os princípios, por sua vez, não são, como defende a concepção jusnaturalista, criações 

metajurídicas que situam-se acima do direito positivo, de modo que prevalecem sobre as leis 

que os contrariam, com valores que não podem jamais ser contrariados pelas leis positivas. 

Tampouco seriam, como defende a concepção positivista, algo situado no próprio 

ordenamento jurídico, embutido nas leis em que são plasmados, sendo sempre descobertos de 

modo indutivo.
184

 
185

 

 Há espaço para um conceito entre esses dois extremos: os princípios são proposições 

que descrevem direitos. 

 Funcionam como uma aproximação entre o direito e a moral, e são aquilo que, 

diferentemente das regras, não apresenta consequências jurídicas que se seguem 

automaticamente quando as condições são dadas. Possuem assim, dimensão de peso ou 

importância, sendo que a distinção entre princípios, no sentido genérico, e regras deve ser 

sempre encarada de maneira lógica.
186

 

 É a interação entre as regras e os princípios, quando da resolução dos casos em 

concreto, que determina o que deve ser aplicado quando da interpretação a ser desenvolvida 

pelo operador do direito e ajuda a diferenciar uma categoria da outra. 

  Foram atualizações conceituais como essa que fizeram com que a Constituição, 

originadora do Direito, fosse elevada a ser encarada como um sistema aberto de princípios e 

regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justiça e da 

realização de direitos fundamentais desempenham um papel central
187

.  

De maneira concisa, pode-se dizer que os princípios do direito se predispõem a 

cumprir três funções distintas: a informadora faz com que eles sirvam de fundamento para o 

ordenamento jurídico, inspirando o legislador; a normativa faz com que eles sirvam como 

fonte supletiva, atuando como meio de integração no caso de ausência de lei; a interpretadora 
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faz com que eles, operando como critério orientador,  auxiliem na atuação do juiz ou do 

intérprete.
188

 
189

 

 Os princípios gerais do Direito possuem inegável aplicação no âmbito do Direito do 

Trabalho, pois tendem a incorporar as diretrizes centrais da própria noção do Direito, como no 

caso dos princípios da lealdade ou da boa fé. São, assim, princípios que se irradiam por todos 

os segmentos da ordem jurídica, e cumprem relevante papel de assegurar organicidade e 

coerência integradas à totalidade do universo normativo de uma sociedade política.
190

 

 Contudo, ao se aplicar os princípios gerais no Direito do Trabalho, deve-se 

necessariamente compatibilizá-los com os princípios e regras próprios deste ramo 

especializado, para que a diretriz geral ao ser inserida não se choque com a especificidade 

interna inerente ao ramo justrabalhista.
 191

 

 Nisto, princípios como o da autonomia da vontade assumem no âmbito trabalhista 

limitações mais amplas exigidas pelo dirigismo contratual, visto que os sujeitos da relação 

jurídica situam-se em posições diferentes
192

. Tais limitações podem chegar a modificar 

totalmente o princípio original, dando-lhe nova roupagem. 
193

 

 É então que nascem os princípios próprios do Direito do Trabalho. 

 Eles surgem tanto pela adaptação dos princípios gerais do Direito, como pelo processo 

de indução do conjunto de normas adotadas pela Constituição a respeito dos direitos 

individuais e coletivos do trabalho (a Constituição Federal de 1988 não faz alusão expressa 

aos princípios informadores do Direito do Trabalho, como fez com a seguridade social)
194

 e, 

ainda, são derivados do conjunto sistemático da cultura, regras e institutos peculiares do ramo 

justrabalhista ao longo de seu desenvolvimento.
195
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 Na seara trabalhista, a realização de direitos fundamentais, operacionalizada pelos 

princípios, é focada na proteção da vida, da dignidade da pessoa, da valorização do trabalho, 

que se tornam assim todos vetores principais na aplicação da legislação laboral, inclusive a 

constitucional.
196

 

 Rodriguez
197

, na obra considerada a mais importante sobre o tema
198

, elenca um rol de 

seis princípios específicos e fundamentais do Direito do Trabalho, quais sejam: a) o princípio 

da proteção do trabalhador; b) o princípio da irrenunciabilidade dos direitos; c) o princípio da 

continuidade da relação de emprego; d) o princípio da primazia da realidade; e) o princípio da 

razoabilidade; e f) o princípio da boa fé. 

 Dentre esses seis, contudo, o princípio da proteção é o que toma destaque. 

 

 

3.2.1 O Princípio da Proteção do Trabalhador 

 

 O princípio da proteção refere-se ao critério fundamental que orienta o Direito do 

Trabalho sobre o amparo preferencial a uma das partes da relação de trabalho: o 

trabalhador.
199

  

 Ou seja, é o princípio da proteção do trabalhador (ou princípio protetor, ou apenas 

princípio da proteção), o responsável por informar que o Direito do Trabalho estrutura em seu 

interior, com suas regras, institutos, princípios e presunções próprias, uma teia de proteção à 

parte hipossuficiente na relação empregatícia, o trabalhador, visando retificar ou atenuar o 

desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho.
200

 

  Assim, enquanto no direito comum uma constante preocupação é dada para assegurar 

a igualdade jurídica entre contratantes, no Direito do Trabalho a preocupação central é a de 

proteger uma das partes com o objetivo de, mediante essa proteção, alcançar-se uma 

igualdade substancial e verdadeira.
201
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 Tal princípio, desta forma, possui raízes históricas que remetem ao próprio surgimento 

do Direito do Trabalho e de sua particular natureza intervencionista, vez que tal natureza 

resulta das normas imperativas e, portanto, de ordem pública, que caracterizam a intervenção 

básica do Estado nas relações de trabalho visando opor obstáculos à autonomia da vontade.
202

 

 É assim que o princípio da proteção erige-se como o mais importante e fundamental 

para a construção, interpretação e aplicação do Direito do Trabalho, visto que a proteção 

social ao trabalhador constitui a raiz sociológica deste ramo do direito, sendo imanente a todo 

o seu sistema jurídico.
203

 

 Do princípio da proteção, diz-se desembocar diretamente outros três: o princípio do in 

dubio pro operário, o princípio da aplicação da norma mais favorável e o princípio da 

condição mais benéfica
204

:  

 a) o princípio do in dubio pro operario reza que, quando surgirem interpretações 

divergentes em relação à mesma norma jurídica a ser aplicada a um determinado caso 

concreto, será dada preferência àquela interpretação que mais favoreça ao obreiro.
205

 

 Deve-se, contudo, respeitar duas condições para a aplicação do in dubio pro operario: 

ele somente será aplicável quando exista dúvida sobre o alcance da norma, e sempre que não 

esteja em desacordo com a vontade do legislador.  

 Assim o é, pois o objetivo deste princípio não trata de corrigir a norma, nem integrá-la, 

mas sim de determinar-lhe o verdadeiro sentido entre vários possíveis.
206

 

 b) o princípio da aplicação da norma mais favorável é aquele que reza que a norma a 

ser aplicada ao caso, independentemente da sua colocação na escala hierárquica das normas 

jurídicas, será aquela mais favorável ao trabalhador.
207

 

 Dito princípio defende que o operador do Direito do Trabalho deve optar pela regra 

mais favorável ao obreiro em três momentos distintos: tanto no momento de elaboração da 

regra (orientando a ação legislativa), como no confronto entre regras concorrentes (orientando 
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a hierarquização de normas trabalhistas) e, ainda, no contexto de interpretação das regras 

jurídicas (orientando o processo de revelação do sentido da regra trabalhista).
208

 

 c) o princípio da condição mais benéfica, por sua vez, almeja solucionar o problema da 

aplicação da norma no tempo para resguardar as vantagens que o trabalhador tem nos casos de 

transformações prejudiciais que poderiam afetá-lo, sendo assim expressão justrabalhista do 

que seria o direito adquirido para o direito comum
209

. Ele determina a prevalência das 

condições mais vantajosas para o trabalhador, ajustadas no contrato de trabalho ou resultantes 

do regulamento de empresa, ainda que vigore ou sobrevenha norma jurídica imperativa 

prescrevendo menor nível de proteção.
210

 

 Desnudadas essas três subdivisões, contudo, deve-se ressaltar que a noção de tutela 

obreira e de retificação jurídica da reconhecida desigualdade econômica e de poder entre os 

sujeitos da relação de emprego, que é a ideia inerente ao princípio da proteção, abrange 

essencialmente todos os princípios específicos, e não só aqueles três. 

 Isto pois todos os princípios específicos do Direito do Trabalho criam, no âmbito de 

suas abrangências, uma proteção especial aos interesses contratuais obreiros, buscando 

retificar a diferença prática de poder e de influência econômica social entre os sujeitos da 

relação empregatícia.
 211

 

 É assim com o princípio da indisponibilidade de direitos trabalhistas, ou com o da 

primazia da realidade, ou com o da continuidade da relação de emprego, ou com o da 

inalterabilidade contratual lesiva. É assim com todos. 

 Desta forma, o que pode se dizer de maneira mais correta, é que o princípio da 

proteção se expressa mais diretamente através do princípio in dubio pro operario, da norma 

mais favorável e da condição mais benéfica, mas em realidade todos os princípios específicos 

do Direito do Trabalho são desdobramentos do princípio da proteção. 

 Prezar por esse princípio é prezar pelo Direito do Trabalho em si, é encará-lo pela sua 

essência de resguardo do hipossuficiente, de restabelecimento de condições de paridade. Dita 

essência deve permear toda a estrutura do Direito do Trabalho, deve refletir na sua atuação, na 

sua interpretação e nas suas fontes. 
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3.3 TRABALHO E EMPREGO NA INDÚSTRIA PETROLÍFERA (MARÍTIMA) 

BRASILEIRA 

 

 O princípio da proteção do trabalhador, como visto, é um direito fundamental 

tripartite, fruto de construção histórica e luta diuturna de classes inteiras de trabalhadores. 

 Seus efeitos atingem todas as relações trabalhistas modernas e possuem a função 

primordial de preencher lacunas garantistas, quando essas ocorrerem. Por este princípio é que 

norteia a ideia (base do Direito do Trabalho) de que deve o Estado intervir para, controlando a 

liberdade contratual, proteger os direitos e interesses, primordialmente, do obreiro. 

 Por sua vez, a indústria do petróleo
212

, que movimenta trilhões de dólares anualmente 

e, estima-se, possui postos de trabalho na casa dos milhões ao redor do mundo, possui 

características peculiares que a diferenciam dos demais setores de trabalho, relativas às 

necessidades e particularidades impostas principalmente pelas atividades de exploração, 

produção e transporte de hidrocarbonetos. 

 Tais particularidades são especialmente relevantes quando se analisa o labor marítimo, 

realizado em plataformas de petróleo e navios que implicam em um ambiente de trabalho 

hostil, isolado e perigoso. 

Dito isto, a divisão que tradicionalmente se realiza da cadeia de produção do petróleo 

e derivados segue um posicionamento físico simbólico: imaginemos que no topo de um 

gráfico representando a cadeia como um todo, temos o poço de petróleo e, no fim desse 

gráfico, os seus derivados, prontos para consumo; agora dividamos os processos em três 

grandes grupos. Foi assim que surgiu a denominação que costumeiramente engloba todas as 

atividades desse extenso campo de trabalho: os setores de upstream, midstream e 

downstream.  

No upstream estão agrupadas todas as atividades relativas às fases de exploração, 

perfuração e extração de petróleo e gás natural, correspondendo ao início da cadeia do setor. 

O processo de movimentação e transporte do material extraído, o midstream, abarca as 

atividades de coleta, pré-tratamento (quando necessário), transporte e entrega da produção de 
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petróleo e gás natural. No downstream, por sua vez, encontram-se as atividades de refino, 

comercialização e suprimento do petróleo, gás natural e seus derivados.
213

 

 Sendo inúmeros os processos e diferentes os níveis e graus de complexidade que 

envolvem as ações que levam o petróleo do poço ao posto de combustíveis, não é de se 

estranhar o enorme número de profissionais, de diferentes formações, especialidades, técnicas 

e atuações, que fazem parte da indústria petrolífera e podem ser chamados de trabalhadores 

petrolíferos lato sensu. 

Para sumarizarmos apenas alguns dos profissionais especializados, temos no upstream 

os geólogos, geofísicos paleontólogos, estratígrafos, sedimentólogos, petrofísicos, 

engenheiros de reservatórios, engenheiros de tecnologia de produção e engenheiros de 

sondagem. Aos geólogos e geofísicos cabe descobrir os hidrocarbonetos. Aos petrofísicos e 

engenheiros de reservatório cabe a quantificação das propriedades do reservatório para que 

seja feita a avaliação volumétrica dessas descobertas.
214

   

Os engenheiros de sondagem, por sua vez, são aqueles que permitem acesso ao 

material descoberto, possibilitando que se recolha informações e amostras sobre o potencial 

petrolífero dos reservatórios prospectados que, uma vez confirmado, abre caminho para o 

trabalho dos engenheiros de tecnologia de produção, que tornam possível o transporte do poço 

até a superfície.
 215

 

Já no midstream e downstream, temos engenheiros de produção, engenheiros de 

processo, engenheiros mecânicos e de construção, responsáveis pelo projeto, construção, 

manutenção e funcionamento das unidades petrolíferas de superfície como refinarias, 

plataformas, gasodutos e oleodutos
216

, bem como todo o corpo técnico que labore no 

transporte e movimentação do material extraído, sua armazenagem em navios petroleiros e 

sua remoção, em segurança, das plataformas petrolíferas e demais unidades de perfuração.
  

Isso posto, o trabalho na indústria petrolífera brasileira, que como visto vem sendo 

ampliado e estimulado desde antes da criação da Petrobras, ainda quando da preocupação do 

Conselho Nacional de Petróleo com a formação continuada de um corpo técnico especializado 
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na área, é vasto, englobando diversas profissões em todos os três setores de produção de 

petróleo.  

Comparados com trabalhadores de outros setores da economia, a mão de obra do setor 

petrolífero no Brasil é mais educada (12,2 anos de estudo em média, versus 8,5 anos de estudo 

na média dos demais setores), vive majoritariamente em zona urbana (quase 98%, enquanto a 

média dos demais setores é 86%) e possui alto índice de formalidade (com 95% dos 

trabalhadores empregados no setor possuindo carteira assinada, enquanto o número 

correspondente dos demais setores é de apenas 40%).
217

 

Ademais, empregados do setor petrolífero ganham cerca de três vezes mais quando 

comparados aos de outros setores, bem como possuem uma média maior de experiência (o 

que justifica, em parte, seus maiores salários).
218

 

Em 2013, a Federação Única dos Petroleiros - FUP, federação sindical que reúne mais 

de 13 sindicatos em todas as regiões do Brasil (quase a totalidade dos sindicatos do setor), 

estimava que, entre terceirizados, privados e aposentados, sua base totalizava 250.000 

trabalhadores no país.
219

 

Apesar de, ainda, não haver um número exato do total de trabalhadores no setor de 

petróleo e gás no país junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (vez que o quantitativo por 

eles informado não inclui a participação de multinacionais com trabalhadores próprios), a 

PricewaterhouseCoopers, empresa de auditoria, estimava que em 2014 esse número batia a 

marca de 450.000 postos de trabalho (e chegaria a 2 milhões até 2020).
220

 

Infelizmente, mas conforme esperado, no setor de petróleo e gás parece haver uma 

correlação direta entre o movimento do preço internacional do petróleo e o crescimento ou 

diminuição da população empregada no setor
221

. Tal fato se justifica pois, quando o preço do 
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barril cai, também caem os investimentos e inicia-se a contenção de despesas no setor, com 

menos empreitadas e menos projetos em operação, o que diminui concomitantemente os 

postos de trabalho disponíveis, vez que uma das formas mais rápidas de economia para o 

empregador ainda parece ser a redução de sua mão de obra.  

Foi assim que, de 2014 em diante, com a crise no setor e a consequente redução de 

investimentos na área, inúmeros postos de trabalho foram perdidos, especialmente no 

quantitativo de terceirizados.
222

  

O gráfico abaixo, disponibilizado pela FUP, demonstra a quantidade de postos de 

trabalho junto apenas ao Sistema Petrobras, que inclui suas subsidiárias, no período 2000-

2015, entre empregados efetivos e terceirizados, bem como postos na construção naval (que 

são diretamente afetados às mudanças no setor de petróleo e gás): 

 

Figura 5 – Quantitativo de postos de trabalho no setor de petróleo e gás do Sistema Petrobras (efetivos e 

terceirizados) e na construção naval 

 

Como visto no capítulo 2, contudo, a importância do setor de petróleo e gás há de 

continuar estratégica por décadas a fio, e as perspectivas de investimentos, mesmo em um 

cenário de manutenção de preço baixo do barril de petróleo, são favoráveis (quiçá, 

inevitáveis), refletindo nos próximos anos em uma necessária recuperação estrutural na área 
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(investimento o qual julga-se imprescindível para um transição pacífica para um futuro com 

menor pegada de carbono
223

), e consequente retorno dos postos de trabalho perdidos.  

Quanto à participação de empresas estrangeiras no mercado brasileiro, ressalve-se que 

foi apenas com a quebra do monopólio do petróleo, em 1997, que estas se tornaram aptas a 

explorar e produzir petróleo no Brasil (o que fariam após assinatura de contrato de concessão 

com a ANP, sendo da empresa concessionária a totalidade dos recursos minerais extraídos).
224

 

Atualmente, para as áreas no “pré-sal”, estabeleceu-se através da Lei Federal nº 

12.351/10
225

 (alterada pela Lei Federal nº 13.365/16
226

) o regime de partilha, onde a Petrobras 

pode optar ou não pela participação em quaisquer consórcios de empresas que venham a 

explorar petróleo em ditas áreas.
227

 

Assim, de acordo com dados da ANP, em 2015, dos 348 blocos exploratórios sob 

concessão e em atividade, a Petrobras tinha participação em 142, dos quais 58 eram 

concessões exclusivas, e outras 84 em parceria. Dos campos na etapa de desenvolvimento, 41 

eram marítimos e 30 terrestres, totalizando 71 blocos, sendo que deste montante, a Petrobras 

possuía 100% dos contratos de 33 campos. Dos 371 campos em produção (97 em mar e 274 

em terra), a Petrobras era a única contratada em 286 deles, e operadora de outros 13 

campos.
228
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Outras empresas que possuem contratos em campos em desenvolvimento, 

consorciadas ou não entre si e com a Petrobras, são a Petra Energia (operação exclusiva de 30 

blocos), Rosneft (operação exclusiva de 16 blocos na bacia do Solimões), Queiroz Galvão, 

Brasoil Manati, Geopak Brasil, Shell Brasil, ONGC Campos, Chevron Brasil, QPI Brasil 

Petróleo, OGX, Total E&P Brasil, BP Energy, Parnaíba Gás, BPMB Parnaíba, Petrogal 

Brasil, EP Energy Pescada, Imetame, Orteng Óleo e Gás, BG Brasil, Petrosynergy, Silver 

Marlin, Barra Energia, Brasoil Cavalo Marinho, Repsol Sinopec, Karoon e Nord.
229

  

Tendo em vista a distribuição acima, atentamos mais uma vez ao fato de que foi 

apenas na história recente do setor nacional que empresas estrangeiras começaram a atuar no 

mercado interno como exploradoras (e não meras fornecedoras de tecnologia), o que justifica 

ser a Petrobras a maior empregadora do setor no país (diretamente ou por terceirizados). 

O trabalho e a categoria dos petroleiros viriam a ser regulamentados no Brasil pela Lei 

Federal nº 5.811/72
230

, definindo-os como os empregados que prestam serviços em atividades 

de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, bem como na industrialização do 

xisto, na indústria petroquímica e no transporte de petróleo e seus derivados por meio de 

dutos. 

Limitar, contudo, o que constitui ou não um petroleiro é tarefa das mais ingratas, 

devido à enorme variedade das atividades no setor.  

Mesmo levando-se em conta o fato da Lei Federal nº 5.811/72 ter sido o mais genérica 

possível (para a época) nesta categorização, o setor de petróleo e gás é de extremo dinamismo, 

e situações que viriam pôr à prova tal categorização não tardariam a surgir. 

Isso pois, não obstante todas as categorias acima lidarem diretamente com a extração 

do petróleo, sendo portanto abarcadas pela Lei Federal nº 5.811/72, ao se tratar da indústria 

petrolífera brasileira offshore deve-se levar em conta impreterivelmente ainda e também os 

trabalhadores do chamado setor de apoio marítimo.  

O setor de apoio marítimo consiste em todo o necessário grupo de embarcações que 

oferece suporte, apoio operacional e assessoramento às atividades realizadas pelas unidades 

marítimas de perfuração, extração e armazenagem.  
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Seu corpo de trabalho labora em embarcações que realizam uma série de atividades 

aptas a tornar possível a exploração de petróleo em mar, fornecendo suprimentos às 

plataformas, realizando as operações de reboque, posicionamento, apoio à construções 

submarinas, manuseio de ancores e transporte de pessoal.
231

 

Esses trabalhadores fazem parte da indústria marítima petrolífera tanto quanto seus 

congêneres petroleiros propriamente ditos
232

, passando pelos mesmos riscos e pelo mesmo 

isolamento, tendo que se deslocar as mesmas distâncias e lidar com operações de mesma 

monta.  

Pode-se dizer com plena segurança que a indústria petrolífera no mar não existiria sem 

o setor de apoio marítimo. 

Dito isso, com a maior parte do petróleo brasileiro vindo do mar, a indústria petrolífera 

nacional necessita possuir robusto corpo de trabalho, apto conduzir as operações das 198 

plataformas atualmente nas águas brasileiras
233

 (com 151 em operação quando de janeiro de 

2017), entre fixas, semi-submersíveis, autoeleváveis e FPSOs, conforme ilustrado abaixo (não 

incluindo as unidades flutuantes de acomodação de pessoal, ou FLOTEL): 

                                                 
231

 CARVALHO, Milena Maciel de. Vida e trabalho de marítimos embarcados do setor offshore. 2010. 74 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Rio de 

Janeiro, 2010, p.17. 
232

 Há trabalhadores a laborarem na navegação de apoio às unidades marítimas de perfuração que realizam 

atividades ditas “típicas” de petroleiros, bem como há petroleiros que, nas próprias unidades, realizam atividades 

que podem ser enquadradas como de marítimos. Discutimos o assunto em profundidade no capítulo 5 desta obra. 
233

 MARINHA DO BRASIL. Diretoria de Portos e Costas. Gerência de Vistorias, Inspeções e Perícias 

Técnicas. Relatório das plataformas, navios sonda, FPSO e FSO. 2017. Disponível em: 

<https://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/ssta/gevi/conformidades/plataformas/Dec_conf_plat.pdf>. Acesso 

em: 02 jun. 2017. 



77 

 

 

Figura 6 – Plataformas petrolíferas no Brasil
234

 

 

O trabalho nesses locais, todavia, possui características que o diferencia dos demais 

postos de trabalho da indústria petrolífera como um todo, e que são necessárias para entender 

a situação ímpar que permeia diuturnamente a atuação dos homens e mulheres do trabalho 

offshore brasileiro relativo à indústria do petróleo.  

Tanto a localização geográfica das plataformas marítimas, que implica em os custos 

para o embarque e deslocamento até elas, e a necessidade de uma operacionalização constante 

das atividades lá efetuadas, motivam a necessidade do confinamento que experimentam os 

trabalhadores marítimos do setor, sendo esta uma condição sine qua non ao trabalho 

embarcado 

É o que pretendemos abordar a seguir. 

 

3.3.1 As características peculiares do trabalho petrolífero embarcado 

 

O trabalho de extração petrolífera, como já visto, envolve diferentes tecnologias, 

ambientes e riscos. Nenhum cargo, posto ou função na indústria petrolífera, contudo, parece 

mais desafiador para o dia a dia do trabalhador petroleiro do que aquele realizado no ambiente 

marítimo.   
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As unidades de perfuração e de armazenamento, onde e ao redor das quais se 

desenvolvem todas as atividades principais e de apoio relacionadas à extração marítima 

petroleira são, via de regra, isoladas da civilização por centenas de quilômetros mar adentro. 

Tal isolamento inviabiliza um modelo tradicional de trabalho, onde o operário pode 

comparecer ao labor de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, indo, ao final do dia, ao encontro 

de sua família, realizando ainda, no período da noite, atividades paralelas, educacionais, 

sociais, etc. Implica e impõe, assim, um estilo de vida bimodal, com cíclicos afastamentos 

prolongados da família e da vida social urbana.
235

  

O trabalhador offshore, então, deve inerentemente “viver no trabalho”, passando 

longos períodos embarcado, curtindo seus momentos de lazer com colegas, e não familiares, 

sempre imerso na rotina laboral, ainda quando não esteja trabalhando. 

Ademais, por motivações econômicas (e ainda pela necessidade intrínseca de 

segurança na condução das operações, que precisam ser monitoradas 24 horas por dia), é 

imperativo que o turno de trabalho nas plataformas e nas embarcações de apoio seja contínuo, 

nunca pare, com a existência de diversas equipes que se alternam nos chamados turnos 

contínuos de revezamento (ressalve-se que, no Brasil, o modelo de revezamento com turnos 

de 12 horas foi criado justamente para contemplar o trabalho dos petroleiros embarcados ou 

isolados, nos termos do §2º, art. 2º, da Lei Federal nº 5.811/72).  

Isso dito, o regime de trabalho utilizado nas plataformas brasileiras é o chamado 14 

por 21 (para os empregados efetivos da Petrobras) e o 14 por 14 (para as empresas 

subcontratadas e terceirizados), onde o trabalhador passa 14 dias embarcado, continuamente, 

e 21 ou 14 dias, respectivamente, de folga
236

 (por expressa proibição da Lei Federal nº 

5.811/72, o petroleiro em regime de revezamento, ou de sobreaviso, não pode permanecer 

mais de 15 dias consecutivos em serviço
237

). 

No caso dos marítimos pertencentes ao setor de apoio, frise-se, o período de embarque 

é ainda maior, sendo geralmente de 28 por 28 (28 dias embarcado, 28 em terra), com um 
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regime de trabalho de 12 horas diárias (seis horas de trabalho, seis de descanso e mais seis de 

trabalho, ou sistema “seis por seis").
238

 

Neste ponto, Rodrigues
239

, em trabalho de revisão, apontou três fontes principais de 

dificuldades advindas do trabalho em turnos: a adaptação dos ritmos biológicos às inversões 

dos períodos de atividade e repouso, as perturbações do sono e os fatores domésticos e 

sociais.   

Tais dificuldades, por sua vez, geram consequências negativas tanto no ambiente de 

trabalho como no ambiente familiar, que incluem, mas não estão limitadas, a acidentes 

pessoais e industriais (com uma maior taxa de acidentes no turno da noite como indicador), 

queda de desempenho e produtividade (com menor velocidade de resposta, maior frequência 

de cochilos e menor atenção), maiores riscos à saúde (sua revisão cita desde maiores índices 

de obesidade em trabalhadores no turno noturno, a aumento em problemas de sono, cardíacos 

e até agravamento no quantitativo de distúrbios psicossomáticos) e, por fim, aumento de 

custos com absenteísmos, rotatividade e processos judiciais.
240

  

Tal modelo, de um isolamento agravado pelo trabalho em turnos de revezamento, não 

parece ser o melhor quando se considera o bem estar do trabalhador, mas termina sendo o 

único praticável do ponto de vista dos custos envolvidos. Isso pois não seria economicamente 

viável esperar que houvesse, por exemplo, transporte diário para todos os trabalhadores entre 

as unidades marítimas e o continente (conquanto seja esse o cenário ideal do ponto de vista da 

diminuição de riscos). 

 A imersão contínua no ambiente de trabalho por dias a fio também é ponto 

preocupante, mas inerente à atividade marítimo petroleira, e as distâncias envolvidas entre 

local de trabalho e residência são sempre enormes. 

Tomemos como exemplo os trabalhadores das plataformas marítimas da Bacia de 

Campos: alguns levam de dois a três dias apenas para se deslocar entre suas residências e as 
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cidades de Macaé ou Campo dos Goytacazes, de onde serão transportados às plataformas, por 

estarem dispersos pelo estado do Rio de Janeiro.
241

 

 Em tais plataformas, que são acessíveis apenas por voos de helicóptero com duração 

entre 40 e 90 minutos (sendo que até 2004 havia trabalhadores de empresas terceirizadas que 

sequer helicópteros usavam, se deslocando até as plataformas em catamarãs, em viagens que 

duravam entre 3 e 4 horas) , ficarão confinados por 14 dias seguidos, dividindo o mesmo 

espaço físico, seja nas horas de trabalho ou nas horas de lazer, com as mesmas pessoas, 

continuamente.
242

   

Não há, portanto, o regime de percepção de privacidade nem nas plataformas de 

petróleo nem nas embarcações de apoio, vez que demarcações entre o convívio público (do 

trabalho) e privado (do lazer), são meramente formais, havendo uma fusão dos dois espaços 

em um mesmo local: se parte dos trabalhadores descansa, os demais continuam trabalhando, 

mas mantendo contato com os que estão de folga.
243

 

Do ponto de vista familiar, particularmente, se o setor de óleo e gás não é visto no 

geral como "amigável à família", no sentido de que não permite uma conciliação eficiente 

entre questões de trabalho e questões familiares (além de ser preocupante e 

predominantemente dominado por homens
244

), o subsetor que é o trabalho offshore torna tal 

conciliação impossível, vez que remove o trabalhador do seu convívio familiar por longos 

períodos de tempo, tornando inaplicável amenidades
245

 que em postos de trabalhos 

                                                 
241

 LEITE, Rose Mery dos Santos Costa. O trabalho nas plataformas marítimas de petróleo na Bacia de 

Campos: a identidade do trabalhador offshore. 2006. 250 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Serviço Social, 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006, p.78. 
242

 LEITE, Rose Mery dos Santos Costa. O trabalho nas plataformas marítimas de petróleo na Bacia de 

Campos: a identidade do trabalhador offshore. 2006. 250 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Serviço Social, 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006, p.78. 
243

 LEITE, Rose Mery dos Santos Costa. O trabalho nas plataformas marítimas de petróleo na Bacia de 

Campos: a identidade do trabalhador offshore. 2006. 250 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Serviço Social, 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006p, 81. 
244

 WILLIAMS, Christine L.; KILANSKI, Kristine; MULLER, Chandra. Corporate Diversity Programs and 

Gender Inequality in the Oil and Gas Industry. Work and Occupations, [s.l.], v. 41, n. 4, p.440-476, jul. 2014. 
245

 No sentido de amenizar tais peculiaridades, parte da doutrina (CARVALHO, 2010, p.25) chega a sugerir 

formas simples de tentar contornar a situação de convívio familiar no trabalho embarcado, a mais interessante 

sendo o investimento por parte da empresa em meios de comunicação trabalhador-família, como telefones e 

emails, o que, contudo, tampouco é apontado como prática comum nessa conjuntura de trabalho.  Ademais, não 

basta apenas o investimento direto nestas tecnologias, mas também o incentivo à sua utilização e a fácil 

disponibilidade, eis que seu emprego poderia ser forma eficiente de diminuir a sensação de isolamento que o 

trabalho marítimo representa. 



81 

 

tradicionais podem facilitar esse nível de interação e convívio, como a instalação de creches e 

áreas de amamentação.
246

 

A própria falta de paridade do trabalho petrolífero embarcado com postos de trabalho 

tradicionais é apontada como causa de aumento de tensão familiar, por ser difícil ao 

trabalhador compartilhar a complexidade de sua vivência diária, sua privação social, 

descontinuidade da vida familiar e ameaças à segurança física com quem não passou por 

situação semelhante ou não a divide consigo.
247

  

Ademais, ainda que se superasse as questões psíquicas e sociais que o isolamento 

devido à localização geográfica das unidades de exploração e armazenamento inflige, o 

ambiente diuturno de trabalho é extremamente inóspito, com um potencial elevado de 

acidentes de trabalho. 

Dito potencial de acidentes de trabalho é causado pela junção: a) do tradicional risco 

inerente às operações que envolvem extração, armazenamento, transporte e refino de 

hidrocarbonetos (riscos associados a sistemas que são tidos como verdadeiras materializações 

de tecnologia de alto risco
248

); com b) o ambiente marítimo onde ditas atividades ocorrem 

(isolado, sujeito a intempéries, envolvendo operações de alta complexidade); com c) os 

próprios efeitos colaterais dos turnos contínuos na concentração e efetivo exercício seguro das 

atividades dos trabalhadores.  

Inclusive, outro efeito colateral do isolamento em si é que acidentes de trabalho (ao 

qual o ambiente de extração petrolífera já é particularmente suscetível) ocorrem à 

considerável distância de qualquer atendimento médico de maior complexidade, visto que 

necessária a evacuação do acidentado até o continente se o corpo de socorristas embarcado 

não estiver apto a lidar com a situação a contento. 

Rundmo
249

, em suas pesquisas realizadas em dois momentos junto a petroleiros 

embarcados no Mar do Norte, na Noruega, falou sobre a associação entre a percepção do risco 

e a segurança em plataformas de petróleo.  
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Suas obras terminam por evidenciar os acontecimentos e situações de perigo aos quais 

petroleiros estão expostos, dos quais se conclui que o labor em uma plataforma traz consigo 

inúmeros fatores ambientais que afetam a saúde, a qualidade de vida e o próprio trabalho, com 

altíssimos níveis de perigo, e consequente stress permanente.  

Fatores esses que vão desde carga de trabalho excessiva, a desenho inadequado de 

postos de trabalho, a ruídos (isolamento acústico inadequado em ambiência de extrema 

perturbação sonora), a vibrações, condições extremas de temperatura, ventilação deficiente e 

circulação de ar viciada, exposição a gases ácidos e vapores tóxicos e inflamáveis, e até 

possível exposição a agentes químicos.  

Ademais, tais trabalhadores estão sujeitos a eventos que possuem alto grau de 

incidência de lesão ou morte, com o risco inerente de acidentes e ocorrências os mais 

diversos, como explosões, vazamento de gases, ruptura da estrutura de sustentação, choques 

elétricos, contato com superfícies frias ou quentes demais, lesões de esmagamento causadas 

pela operação de máquinas ou queda de materiais, escorregões em superfícies pouco 

aderentes, afogamentos por queda ao mar, condições climáticas desfavoráveis, acidentes 

envolvendo o helicóptero de transporte, ou ainda colisão de embarcações com as plataformas 

(ou entre si). 

Ainda, itens como má conservação de plataformas antigas e descumprimento das 

normas de segurança de trabalho por parte das empresas petroleiras elevam em muito as 

condições de periculosidade já inerentes ao trabalho em plataformas.  

Como exemplo, temos a interdição de várias plataformas na Bacia de Campos, nos 

últimos anos, motivada por graves falhas de segurança laboral: a P-55, da Petrobras, foi 

interditada por ter sido projetada para abrigar 90 trabalhadores, mas possuir quase o dobro 

(156)
250

; por sua vez a Alaskan-Star, da Queiroz Galvão (a serviço da Petrobras), foi 

interditada por problemas relativos ao plano de fuga, onde uma, de duas embarcações 

disponíveis para a retirada dos trabalhadores em casos de emergência, estava quebrada (sendo 

o acesso até elas feito por uma escada enferrujada e danificada); e por falhas em itens básicos 

de segurança laboral, como falta de aterramento elétrico, problemas no armazenamento de 
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explosivos e até guarda de materiais inflamáveis em uma das pernas da plataforma sem 

qualquer sinalização.
251

  

Em realidade, tão amplo e variado é o risco nos casos de trabalho em plataformas 

petrolíferas, que se faz necessária a atuação conjunta de órgãos de diversas áreas para a 

fiscalização das suas condições de funcionamento.  

Foi este o caso com o Projeto Ouro Negro, criado pelo Ministério Público do 

Trabalho, através da sua Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário 

(CONATPA), que desenvolve ações de fiscalização e defesa de direitos trabalhistas e 

condições de segurança no setor petrolífero em parceria com outros cinco órgãos: Ministério 

do Trabalho e Emprego - MTE; a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis  - ANP; a Marinha do Brasil; o Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais – IBAMA; e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
252

 

Dito Projeto, através de embarques fiscalizatórios conjuntos, almeja alcançar 3.000 

trabalhadores até outubro de 2017, e 6.000 até outubro de 2018, com metas de inspecionar no 

mínimo 5 plataformas/embarcações por ano.
253

  

Em que pese, todavia, a reconhecida importância de ações como essa na defesa dos 

direitos do trabalhador do setor, percebe-se, diante do enorme quantitativo de trabalhadores 

embarcados e plataformas atualmente em operação, como são incipientes as metas 

estabelecidas, o que demonstra a necessidade de esforços maiores para efetivar uma 

fiscalização apta a realmente inibir o descumprimento de garantias. 

Em suma, diante do exposto nota-se como o labor do trabalhador marítimo petroleiro 

está sujeito a riscos, sendo responsável por uma série de consequências negativas à sua saúde 

mental, social e familiar, além da ameaça constante à sua integridade física, precisando tal 

setor de uma atuação eficiente por parte do Estado, seja legislando, regulando ou fiscalizando 

com mais afinco esta modalidade de trabalho. 
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 Frisemos, por fim e ainda neste tópico, que dados da Federação Única dos Petroleiros 

informam que nos últimos 22 anos houve 374 vítimas de acidentes fatais junto apenas ao 

Sistema Petrobras.
254

  

 Desse número de óbitos, 82% (305 fatalidades) eram empregados terceirizados.  

 O que nos leva ao nosso próximo ponto. 
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4. REALIDADE: FLEXIBILIZAÇÃO DO TRABALHO, TERCEIRIZAÇÃO E A 

QUESTÃO DO CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO NA ZEE   

 

 A terceirização é uma realidade cada vez mais presente em diversos setores de 

trabalho, não sendo exclusiva da indústria petrolífera, nem restrita ao mercado brasileiro. 

 Tampouco é exclusiva ao setor a utilização de contratos de trabalho internacionais. 

 Todavia, as peculiaridades do trabalho marítimo embarcado trazem nova roupagem a 

tais cenários, vez que implicam em condições particulares de ocorrência, com problemáticas 

específicas. 

 Na seara da terceirização, a desproporcionalidade entre empregados efetivos e 

terceirizados no setor petrolífero, bem como a diferença entre o número de ocorrências de 

acidentes de trabalho entre as duas “classes”, faz com que seja necessária uma detida reflexão 

sobre essa prática, sempre vislumbrando o melhor interesse do obreiro diante do princípio da 

proteção que busca nortear este trabalho em todos os seus aspectos. 

 Da mesma forma, a questão da utilização de contratos de trabalho internacionais 

assume, na seara do trabalho marítimo embarcado no Brasil, característica de extrema 

singularidade diante da mesma prática quando em outros setores: como a extração brasileira 

de petróleo em mar ocorre inteiramente dentro da sua Zona Econômica Exclusiva, põe-se a 

prova a aplicabilidade das normas trabalhistas aos trabalhadores estrangeiros que estejam a 

laborar sob contratos internacionais, e aos trabalhadores brasileiros que o façam em 

embarcações estrangeiras também sob esses contratos. 

Assim, as mesmas normas que estão aptas a resguardar o trabalhador em certos casos, 

podem não ser aplicáveis em outros, tudo dependendo do seu alcance no espaço (um espaço, 

como visto, que foi apenas recentemente delimitado: a ZEE). 

Consequentemente, considerando toda a relevância que possuem para a seara 

trabalhista marítima, almeja este capítulo se deter sobre essas duas problemáticas obreiras, a 

saber, a terceirização e os contratos internacionais de trabalho, e assim refletir sobre seus 

efeitos para o obreiro do setor. 
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4.1 A FLEXIBILIZAÇÃO DO TRABALHO E O TRABALHO TERCEIRIZADO 

 

 A derrocada do welfare state, ou modelo de bem-estar social, observada no final da 

década de 1970, trouxe à baila um amplo processo de reestruturação do capital, que se 

manifestou com um novo perfil de atuação do Estado ancorado no remodelamento da política 

econômica e dos arranjos político-institucionais de funcionamento da vida econômica.
255

  

 Nessa esteira, teve início uma reestruturação do setor produtivo que veio a dar origem 

ao sistema apelidado de “acumulação flexível”
256

, que surgiu como sucessor, mas não 

herdeiro, do modelo fordista de produção.  

 Dito fenômeno caracteriza-se pela flexibilidade dos processos de trabalho, dos 

mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo, com o surgimento de setores 

de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, 

novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 

tecnológica e organizacional.
257

 

 Se disseminava, ainda, a ideia de que a rigidez institucional dos contratos coletivos de 

trabalho e os gastos sociais do Estado impediam o livre funcionamento da economia, de 

maneira que relações de troca mais flexíveis e autorreguladas pelo mercado eram o caminho 

mais correto a se seguir
258

, com as normas de proteção social atuando como suposto entrave 

ao desenvolvimento econômico.
259

  

 Era o início do que posteriormente iria se chamar de neoliberalismo. 

 O baixo crescimento e a instabilidade econômica do período, com elevado desemprego 

e enfraquecimento dos sindicatos, permitiram que o discurso político sobre a flexibilidade dos 

mercados de trabalho se tornasse dominante e legitimasse reformas nas instituições do 

trabalho e da proteção social: o desmonte das instituições da sociedade fordista passava a se 

dar pela desverticalização produtiva (que gerava desemprego) e pela desregulamentação do 
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mercado de trabalho (que gerava expansão dos empregos sob condições e salários inferiores 

ao padrão até então prevalecente).
260

  

A flexibilização dos processos de trabalho, todavia, significou também uma 

flexibilização da própria estrutura do mercado de trabalho. 

  Foi assim que, diante da forte volatilidade do mercado, aliada ao aumento da 

competição e do estreitamento das margens de lucro, os patrões tiraram proveito do 

enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão de obra excedente para 

impor regimes de trabalho mais flexíveis.
261

 

 Criou-se, então, da mesma maneira que o recurso da descentralização de produção 

fomenta um desenvolvimento assimétrico entre nações, um desenvolvimento subcategorizado 

de trabalhadores.
262

 

 A “nova” estrutura de mercado que surgia poderia dividir o trabalhador, afirma 

Harvey
263

, em grupos e subgrupos: o central (tempo integral com habilidades ímpares) e os 

periféricos (tempo integral com habilidades comuns/regime parcial/autônomos/ 

subcontratados/ temporários).  

 O grupo central seria composto, assim, dos empregados em tempo integral, condição 

permanente e posição essencial para o futuro de longo prazo da empresa, gozando de maior 

segurança no emprego, perspectivas de promoção, qualificação e reciclagem.  

 Já o grupo dos periféricos se subdivide: o primeiro engloba os empregados em regime 

integral, mas com habilidades comuns, o que lhes dá a característica de serem facilmente 

substituíveis, possuindo alta rotatividade e menos acesso a promoções na carreira; o segundo, 

que engloba os trabalhadores em regime parcial, temporários, empregados casuais, com 

contrato com tempo determinado, subcontratados e afins, têm ainda menos segurança no 

emprego.  

É este segundo grupo que, dado este modelo flexibilizado, possui maior tendência a 

ampliação. É neste segundo grupo, também, onde se encontra o modelo do trabalhador 

terceirizado.  
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 Para o Direito do Trabalho, terceirização
264

 é o fenômeno pelo qual se dissocia a 

relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que lhe seria correspondente, de 

maneira a inserir o trabalhador no processo produtivo do tomador de serviços sem que se 

estendam a este os laços justrabalhistas, que se preservam fixados com uma entidade 

interveniente .
265

 

 É a forma de organização de produção que possibilita a uma empresa transferir a outra 

a obrigação pela produção de bens, pela realização de serviços e pelos riscos decorrentes de 

tais atividades
266

. Em outras palavras, é a contratação por parte de uma empresa, a tomadora 

de serviços, do trabalhado realizado por pessoa física subordinada a outra empresa, a 

prestadora de serviços. 

 Em que pese sua propagação para o centro do modelo de gestão flexível ter ocorrido 

apenas com a ainda relativamente recente reestruturação produtiva, não é a terceirização uma 

estratégia nova, dado o desenvolvimento histórico das técnicas de produção do sistema de 

capital: no século XVI já era uma prática utilizada pelos artesãos independentes, logo vindo a 

fazer parte da organização do trabalho artesanal rural.
267

 

 A terceirização tende a ser justificada formalmente, na maioria das vezes, com base na 

especialização dos serviços, na diminuição dos custos e na descentralização da produção
268

, 

permitindo ainda que as empresas concentrem suas pesquisas, planejamentos, investigações, 

capacitação e reciclagem do seu pessoal nas atividades caracterizadoras do seu objeto social e 

nas atividades-meio essenciais ao seu funcionamento.
269

 

 Assim, como estratégia corporativa, teria uma finalidade econômica deliberada: 

reduzir custos produtivos, essencialmente os custos do trabalho, dotando as empresas de 

maior flexibilidade para o ajuste às oscilações da demanda.
270
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 Ocorre que, sob a égide de dita redução de despesas, a terceirização tem se mostrado 

extremamente prejudicial ao trabalhador. 

 Em primeiro, por introduzir um intermediário na relação de emprego, relação que é 

marcadamente bilateral e protecionista do empregado. Com a terceirização, a mão de obra não 

é mais a única mercadoria a ser comprada, rompendo assim com as barreiras de conteúdo 

civilizatório conquistadas após secular luta dos trabalhadores por transformações e direitos 

sociais de natureza trabalhista
271

:a adoção de um modelo trilateral, traz graves desajustes em 

contraponto aos clássicos objetivos tutelares e redistributivos que sempre caracterizam o 

Direito do Trabalho.
272

 
273

 

 Em segundo, pelo fato de que a contratação de trabalhadores terceirizados atrelada à 

flexibilidade de dispensa, normalmente resulta em menor propensão à insubordinação (que, 

por sua vez, faz com que os terceirizados se esforcem mais tanto para manter o emprego, 

como para atenuar a inserção adversa).
274

  

 Em terceiro, e talvez de maneira mais grave, pelo fato de que as empresas buscam, 

através da terceirização, transferir a incidência de regulação exógena (tanto Estado como 

sindicato) do seu processo de acumulação, externalizando ao ente interposto o encargo de ser 

objeto de qualquer regulação limitadora.
275

 

 Possui a terceirização, assim, mais do que um fim econômico, mas também um fim 

político: o controle sobre a força de trabalho
276

 (com o Dieese bem afirmando ainda que de 14 
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aspectos positivos
277

 de terceirização citados pelas empresas, mais de 1/3 deles têm relação 

direta com a desmobilização das ações sindicais, e não com a produção
278

). 

 O resultado destes três fatores é o forte efeito desagregador da presença do trabalhador 

na vida da empresa e fragmentador da continuidade do vínculo de emprego, promovendo alta 

rotatividade contratual
279

, redução do número de trabalhadores com a fixação de resultado 

superiores à respectiva capacidade de trabalho, e a adoção de políticas de achatamento salarial 

dos trabalhadores terceirizados, forçando-os a laborar constantemente em sobrejornada para 

percepção de horas extras como complemento remuneratório (com maior desgaste físico e 

mental).
280

   

 Ademais, como bem observa Druck
281

, ao externalizar riscos e responsabilidades, são 

potencializados os fatores de acidentes, e inibidos os mecanismos de limitação do despotismo 

patronal: a terceirização promove tanto uma maior tendência à transgressão do limite à 

relação de emprego (maior incidência das condições de trabalho análogos ao escravo entre 

trabalhadores terceirizados
282

), como também a transgressão do limite físico dos trabalhadores 

(maior incidência de acidentes de trabalho). 

 Este último ponto pode ser explanado pela fragilização dos níveis de segurança no 

trabalho terceirizado, não apenas em razão da exigência de cumprimento de tarefas de 

trabalho acima da capacidade do trabalhador, mas ainda em razão da redução de custos com 

saúde e segurança do trabalho, como a economia com os equipamentos de proteção e 

treinamentos aptos a prevenir acidentes.
 283
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  Como resultado, tem-se uma probabilidade de ocorrência de acidentes fatais com 

trabalhadores terceirizados de 5,5 a 5,6 vezes maior quando comparados com os índices de 

acidentes dos empregados que realizam serviços diretamente ao seu empregador.
 284

 

 Inclusive, acredita-se que essa proporção há de ser bem maior, visto a deficiência nos 

registros oficiais relativos aos níveis de acidentalidade relacionada ao trabalho terceirizado no 

Brasil
285

, não apenas com altos indícios de subnotificação, mas com o efetivo esvaziamento 

de registro de dados.  

 Mesmo com todas estas desvantagens, contudo, a situação jurídica atual da 

terceirização no Brasil está sendo cada vez mais ampliada. 

 A Consolidação das Leis do Trabalho até recentemente nada mencionava sobre a 

terceirização, tratando apenas, nos contratos de subempreitada, da responsabilidade solidária 

do empreiteiro principal com o subempreiteiro pelo adimplemento das obrigações trabalhistas, 

em seus artigos 455 e 652, “a”, III 
286

 
287

. Isto pois, à época da criação da CLT, a terceirização 

não constituía fenômeno com a abrangência assumida nos últimos trinta anos do século XX, 

nem sequer merecendo qualquer epíteto designativo especial.
288

 

 O Decreto-Lei nº 200/67
289

 permitia a terceirização de tarefas executivas da 

administração pública (art. 10, §7º) através de contrato com a iniciativa privada.  Na década 

de 1970 foi sancionada a Lei Federal nº 5.645/70
290

, estabelecendo que no âmbito do “Serviço 

Civil da União” as atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de 

elevadores, limpeza e outras assemelhadas, seriam, de preferência, terceirizadas.  

                                                                                                                                                         
segurança no trabalho. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, v. 58, n. 89, 

p.67-81, jan./jun. 2014, p. 73. 
284

 ARAÚJO JÚNIOR, Francisco Milton. A terceirização e o descompasso com a higidez, saúde e segurança no 

meio ambiente laboral: responsabilidade solidária do tomador do serviço a partir das normas de saúde e 

segurança no trabalho. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, v. 58, n. 89, 

p.67-81, jan./jun. 2014, p. 73. 
285

 Coutinho (2014) dedica um subtópico inteiro de sua obra à ausência de dados gerais nesse sentido em 

empresas “terceirizantes”, concluindo que o Estado não mapeia a contento os dados de acidentalidade entre os 

trabalhadores terceirizados, com diversos efeitos negativos à criação de políticas públicas e ao seu papel como 

garantidor de direitos sociais da classe trabalhadora. 
286

 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Terceirização e direitos trabalhistas no Brasil. In: DRUCK, Graça; 

FRANCO, Tânia (Org.). A perda da razão social do trabalho: terceirização e precarização. São Paulo: 

Boitempo, 2007. p. 59-68. p. 60. 
287

 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 16. ed. São Paulo: Ltr, 2017, p. 505. 
288

 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 16. ed. São Paulo: Ltr, 2017, p. 503. 
289

 BRASIL. Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração 

Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. 
290

 BRASIL. Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970. Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do 

Serviço Civil da União e das autarquias federais, e dá outras providências. 



92 

 

 Em 1974, por sua vez, a Lei Federal nº 6.019/74
291

, tratou do fornecimento de mão de 

obra temporária em situações excepcionais para empresas que dela necessitam, podendo as 

empresas a partir dessa lei contratar de uma segunda empresa, especializada, trabalhadores em 

trabalho temporário  para serem inseridos em suas atividades normais, desde que houvesse 

motivos justificadores da contratação (necessidade de substituição de pessoal regular, como 

férias ou licença maternidade, e acréscimo extraordinário da demanda).  

Naquele modelo, os trabalhadores eram inseridos na estrutura empresarial da empresa 

contratante, sob suas ordens e orientação (ao contrário do que ocorre com a terceirização, 

onde os serviços são repassados para serem realizados de forma autônoma pela empresa 

especializada).
292

 

 Na década de 1980, a Lei Federal nº 7.102/83
293

, autorizaria a terceirização do 

trabalho de vigilância bancária, a ser efetuada em caráter permanente. 

 A falta de demais regras legais sobre tão relevante fenômeno sociojurídico conduziu, 

nos anos de 1980, à prática de intensa atividade interpretativa pela jurisprudência, na sua 

busca de assimilar a inovação sociotrabalhista ao cenário normativo existente. Surgiu, então, a 

Súmula 256 do Tribunal Superior do Trabalho
294

, que tornava ilegal a contratação de 

trabalhadores por empresa interposta, salvo nos casos previstos nas Leis Federais 6.019/74 e 

7.102/83.
295

 

 A terceirização, assim, firmava-se como exceção à regra. 

 Todavia, em virtude do rigor excessivo com que a Súmula 256 tratava os serviços 

terceirizados, o TST a revisou em 1993, elaborando a Súmula 331
296

 com maiores 
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pormenorizações
297

, ressalvando a não ocorrência de vínculo de emprego com a 

Administração Pública no caso de contratação irregular do trabalhador mediante empresa 

interposta (corrigindo assim, quaisquer dúvidas que pudessem surgir da não adequação do 

Decreto-Lei nº 200/67 com a obrigatoriedade do concurso público derivada da Constituição 

Federal de 1988
298

), bem como a não formação de vínculo empregatício com o tomador na 

contratação de serviços de vigilância, de conservação, de limpeza e de serviços especializados 

ligados à atividade-meio do tomador.  

Neste sentido, importante ressaltar que atividade-fim é aquela que faz parte do 

processo específico da produção do bem ou do serviço que é a razão de ser da empresa, 

enquanto atividade-meio é aquela que faz parte do processo de apoio à produção do bem ou 

do serviço que é a razão de ser da empresa.
299

 

 Uma das mais significativas alterações trazidas pela Súmula 331 do TST então, foi a 

referência à distinção entre atividades-meio e atividades-fim do tomador de serviços, que 

marcava um dos critérios da aferição da licitude ou não da terceirização perpetrada
300

, visto 

que apenas as atividades-meio, além dos serviços de vigilância, conservação e limpeza (desde 

que inexistente a subordinação e contratação direta), poderiam ser objeto de terceirização.  
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empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde 

que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V - Os entes integrantes 

da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso 

evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 

especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como 

empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas 

assumidas pela empresa regularmente contratada.  

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação 

referentes ao período da prestação laboral.   
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 Contudo, em 2014, a Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG, motivada, 

afirma
301

, pelas diversas ações coletivas movidas contra seus membros para que estes se 

abstivessem de realizar terceirização de atividades-fim (inclusive com o desfazimento dos 

contratos firmados e condenação de danos morais coletivos), ingressou com a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
302

 

 A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, prevista no art. 102, §1º da 

CF/88 (e regrada pela Lei Federal nº 9.882/99
303

), é uma ação de controle concentrado de 

constitucionalidade através da qual se ativa a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal 

Federal com vistas à defesa objetiva dos preceitos fundamentais ameaçados ou lesados por 

qualquer ato do Poder Público.
304

 

 Assim, a ADPF nº 324/DF almeja, em primeiro, suspender liminarmente o trâmite de 

todas as ações em todas as instâncias da Justiça do Trabalho em que se discuta a legalidade da 

terceirização empreendida por empresário, para após, em definitivo, julgar o STF como 

inconstitucional toda interpretação adotada em reiteradas decisões de dita justiça laboral que 

vedam a prática da terceirização sem “legislação específica aplicável” que a proíba. 

  Contudo, não obstante ainda estar nos estágios iniciais de julgamento, parece que em 

breve a ADPF nº 324/DF irá perder seu objeto: 2017 trouxe vertiginosos e sucessivos 

desenvolvimentos quanto à questão de terceirização no Brasil. 

 Em março de 2017 houve a aprovação da Lei Federal nº 13.429/17
305

, antigo PL 

4302/1998 que, alterando dispositivos da Lei Federal nº 6.019/74, trouxe o artigo 4º-A e 

adicionou o §3º ao art. 9º.
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 O art. 4º-A trouxe a figura da “empresa prestadora de serviços a terceiros”, 

ressalvando a possibilidade de subcontratação de outras empresas para a realização desses 

serviços; enquanto o novo §3º do art. 9º, por sua vez, afirmou expressamente que o contrato 

de trabalho temporário pode versar sobre atividades-fim “a serem executadas na empresa 

prestadora de serviços”.
 306

 

 A função destas novéis alterações, assim, seria permitir a terceirização 

“indiscriminada”, para atividades-fim das empresas. 

 Contudo, concordamos com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, 

quando esta defendeu, em sua manifestação como amicus curiae na ADPF 324/DF, que dita 

lei não estabelece de maneira clara e incontroversa a possibilidade de prestação de atividades 

finalísticas das empresas tomadoras por parte das chamadas empresas prestadoras de serviços 

a terceiros, visto que o §3º do art. 9º claramente se refere às empresas de trabalho temporário, 

enquanto o art. 4º-A trata das empresas prestadoras de serviços determinados e específicos.
307

 

 Não há, assim, comunicação entre esses dois artigos: a permissão da realização das 

atividades-fim restaria limitada às pessoas jurídicas dedicadas ao trabalho temporário (§3, art. 

9º) apenas, não se estendendo às de serviços determinados e específicos (art. 4º-A). 

 O galopante “avanço” que a questão da terceirização sofreria em 2017, contudo, não 

estava findo. 

 A Lei Federal nº 13.647
308

, de 13 de julho de 2017, que instituiu a denominada 

“reforma trabalhista”, veio mais uma vez alterar o texto da Lei Federal nº 6.019/74, mudando 

o recém adicionado art. 4º-A, de maneira a deixar com clareza solar a intenção de 

permissibilidade da terceirização das atividades-fim para além dos casos de contrato 

temporário.
309
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o
-A.  Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de 

quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de 

serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. (grifos nossos) 



96 

 

 Ademais, no intuito, ao que parece, de demonstrar com ampla certeza que a agenda 

política do ano 2017 objetivava ter como segura a permissão da terceirização, tramita em 

regime de urgência o PL 4330/04
310

: sua ementa, que antes tratava do “contrato de prestação 

de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes”, foi mudada, agora dispondo 

especificamente sobre “os contratos de terceirização e as relações de trabalho deles 

decorrentes”.      

 Isso posto, o descabimento constitucional da terceirização da atividade-fim nos parece 

patente.  

 A repercussão restritiva ao regime de emprego direto com o empreendedor 

beneficiário final da mão de obra, bem como a ofensa aos princípios da proteção temporal do 

trabalhador (desdobramento do princípio da continuidade da relação de emprego) e da função 

social da empresa (desdobramento do princípio da função social da propriedade), faz com que 

a terceirização somente se legitime na medida indispensável à promoção das finalidades 

gerenciais da empresa, e nunca no seu core business, como bem defende Delgado.
311 

 

 Nesta esteira, importante ressaltar ainda e por último que a Procuradoria Geral da 

República recentemente entrou com Ações Diretas de Inconstitucionalidade
312

 contra ambas 

as leis federais nº 13.429/17 (ADI 5735
313

) e nº 13.467/17 (ADI 5766
314

).  

 

 

4.1.1 A terceirização no setor de petróleo 

 

 Não obstante o fenômeno da terceirização ser, como visto, evento que ainda está em 

franca expansão no Brasil, no campo da indústria petrolífera mundial, não se trata de algo 

novo.  
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 O sistema de produção petrolífera, tanto historicamente como estruturalmente, devido 

à natureza de sua atividade, sempre dependeu da formação de uma rede de empresas atuando 

do fornecimento à distribuição, em modalidades diversas de subcontratação.
315

 

 Assim, desde as primeiras décadas do século XX que engendrou-se em torno das 

companhias de petróleo uma extensa rede de subcontratação de equipamentos, produtos e 

serviços oferecidos por terceiros. Eram firmas especializadas que se constituíram para 

difundir as inovações de seus fundadores, como a Halliburton, na área de cimentação, a Baker 

Hughes, na área de brocas convencionais, e a Schlumberger, na área de sondagens de 

poços.
316

 

 Tal tendência à subcontratação também se estenderia à mão de obra.  

 Ademais, características inerentes ao próprio processo produtivo, como a variedade de 

tarefas altamente especializadas, a natureza sequencial e em curto prazo de muitas atividades 

e a realização de atividades em áreas distantes, parecem ter estimulado a prática da 

terceirização no setor. 
317

 

 Em instalações petrolíferas marítimas, por exemplo, não é incomum que os 

terceirizados representem entre dois terços a três quartos do total da mão de obra em serviço, 

realizando labor que pode consistir tanto em atividades operacionais, como construção, 

perfuração, imersão e manutenção de poços, ou em atividades de apoio, como transporte e 

alimentação.
318

  

 Ainda, a reestruturação produtiva, estudada no item anterior, também se estendeu ao 

setor petrolífero como resposta à necessidade de maior produtividade e maior flexibilidade, 

perpetrando alterações substantivas na gestão do trabalho.  

 A maior focalização nas atividades ligadas ao core business da empresa e ações no 

âmbito da desregulação do trabalho visaram a atender uma demanda crescente por maior 

lucratividade nesse setor: a opção pela terceirização, assim, ganhou enorme espaço tendo 
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como uma das justificativas principais, por parte da empresa, a necessidade desta se deter às 

suas atividades-fim e repassar a terceiro aquilo que não está no seu escopo principal.
319

 

 Na Petrobras, a reestruturação produtiva ocorreu na década de 1990, consistindo, entre 

outras coisas, na introdução de programas de qualidade, na adoção da automação, no emprego 

de novas técnicas gerenciais e na certificação de processos, contribuindo no estabelecimento 

desta tendência de flexibilização também no Brasil.
320

 

 No quesito específico da terceirização, no período de 1995 em diante houve intensa 

redução de trabalhadores próprios pela estatal, com ênfase, em sua maior parte, no pessoal de 

nível médio de capacitação, no qual estão inseridos os operadores de petróleo.
321

 

 A tabela abaixo, que abrange o período 1995-2015
322

, mostra a diferença relevante 

entre o número de empregados contratados e trabalhadores terceirizados na Petrobras e sua 

evolução:  

  

 

Figura 7 - Quantitativo de empregados efetivos e terceirizados na Petrobras, 1995-2015
323
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321

 LUCENA, Carlos. Tempos de destruição: educação, trabalho e indústria do petróleo no Brasil. Campinas: 

Autores Associados; Uberlândia: EDUFU, 2004, p.268-269. 
322

 A redução de terceirizados nos últimos dois anos deste período, sem aumento proporcional no número de 

empregados efetivos, coincide com o processo de desinvestimento pelo qual vem passando a estatal após o oil 

glut de 2014, com a queda abrupta nos preços do barril. 
323

 CARTA CAPITAL. Terceirização, uma solução de terceira para a economia. 2016. Publicado originalmente 

na edição 919 de CartaCapital, com o título "Solução de terceira". Disponível em: 

<https://www.cartacapital.com.br/revista/919/terceirizacao-solucao-de-terceira>. Acesso em: 07 maio 2017. Com 
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 Fazendo eco ao que ocorre na terceirização em geral, todavia, a terceirização no setor 

petroleiro não se mostra vantajosa para o trabalhador. 

 A maior preocupação, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, é a 

falta de proteções trabalhistas quando o alcance jurídico da relação de emprego não reflete a 

realidade da relação de trabalho. Ainda, no caso dos trabalhadores petrolíferos terceirizados, é 

comum, a nível mundial, que sejam excluídos dos acordos coletivos, tampouco se filiando de 

maneira expressiva aos sindicatos da categoria.
324

 

 No caso do Brasil em geral, e da Petrobras em específico, a redução do número de 

petroleiros efetivos, a terceirização das atividades e o aumento de petroleiros terceirizados, 

visando o aumento de produtividade e competitividade na empresa, implicaram na 

modificação das condições e das relações de trabalho dos petroleiros, dando margem à 

precarização e ocasionando impactos negativos em relação às formas de contratação e de 

representação sindical, aos níveis salariais, à qualificação da força de trabalho, às jornadas de 

trabalho e à mobilidade na carreira.
325

 

 Impactos esses que terminaram por se traduzir em desvios de função, redução dos 

níveis hierárquicos, criação de “cargos amplos”, sonegação de direitos trabalhistas e 

problemas relacionados à higiene e segurança no trabalho.
 326

 

 No quesito de dita criação dos “cargos amplos”, alega-se ainda que os princípios 

toyotistas que formalmente são voltados para uma maior integração entre a planificação 

técnica e a produção, redução da burocracia, polivalência e maior intensidade na atribuição 

das responsabilidades, ocorreram apenas em parte.  

Isso pois a doutrina é da opinião de que as inter-relações entre esses pressupostos 

toyotistas são contraditórias na estatal: em termos de polivalência, estariam sendo retiradas 

dos operadores as perspectivas de controle sobre o seu trabalho, e a intensidade das relações 

entre engenheiros, supervisores e operadores em realidade teria se transformado em um amplo 

processo de aumento da taylorização da produção petroleira.
327

 
328
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 A terceirização é fator contributivo direto neste sentido, vez que estimula o 

achatamento da quantidade de vagas efetivas para operadores, enquanto retém como 

empregados contratados apenas os cargos mais altos, de engenharia e de supervisão (quando 

tanto), relegando aos trabalhadores terceirizados os cargos de nível operacional. 

 Forma-se assim uma cisão da mão de obra, espelhada internacionalmente, entre um 

pequeno núcleo de trabalhadores próprios, permanentes, e um grande grupo de prestadores de 

serviços, trabalhadores periféricos.
329

 

 Ademais, esse fator de ter-se a maioria do quadro de trabalho formado por 

trabalhadores terceirizados, vai de encontro à preocupação com a qualificação profissional 

(que inclusive e como visto, se esforçava historicamente a Petrobras em cultivar): a alta 

rotatividade do trabalho terceirizado, bem como o fato de ser o trabalhador pertencente a uma 

empresa terceira, retira o foco da empresa contratante em qualificar essa mão de obra.  Essa 

mesma rotatividade implica ainda em uma necessária polivalência de funções, que também 

dilapida a questão da qualificação específica. 

 No quesito acidentes de trabalho, também percebe-se a desvantagem, no ponto de vista 

do trabalhador, à terceirização no setor petrolífero. 

 Tal argumento encontra-se categoricamente explicitado na diferença de ocorrências 

fatais entre os trabalhadores efetivos e os trabalhadores terceirizados no Sistema Petrobras: no 

período de 1995 a 2013, as chances do trabalhador morrer em serviço eram 7,23 vezes 

maiores se ele fosse terceirizado.
330

   

 Tal diferença gritante parece ser justificada pelo fato de que os terceirizados do setor 

recebem menos treinamento, menos informações sobre segurança e saúde no trabalho e 

trabalham em condições mais precárias do que os empregados efetivos.
331

 

 A solução para a diminuição dessas ocorrências é multipartite.  
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 Em primeiro, está a necessidade de mudança na investigação de técnicas de acidentes 

por ambos os órgãos públicos envolvidos na vigilância de saúde e segurança e as empresas do 

setor, de maneira a permitir a criação de estratégias de controle e prevenção mais eficientes
332

, 

bem como uma imprescindível melhoria na fiscalização dos ambientes de trabalho. 

 Em segundo, temos a necessidade empírica de reconhecimento de responsabilidade 

solidária de todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva, sejam tomadoras ou 

prestadores de serviço, de maneira que a fixação de um ônus financeiro garanta tanto a 

reparação dos trabalhadores vitimados (e seus familiares), como, e talvez de maneira mais 

importante, estimule a adoção de investimos empresariais em medidas preventivas como 

forma de manter a própria lucratividade da cadeia produtiva.
333

 

 Por fim, note-se que entre 2013 e 2017 o número de terceirizados do Sistema 

Petrobras foi reduzido de 297 mil para 117 mil, devido ao processo de desinvestimento pelo 

qual passou a estatal na esteira do oil glut e da Operação Lavajato.
 
Contudo, mesmo com o 

desinvestimento a redução dos trabalhadores efetivos foi muito menor, mesmo com a 

implementação de um programa de demissão voluntária específico.
334

  

A facilidade da dispensa de terceirizados, dado o menor ônus para o empregador (a 

empresa contratante), se torna não apenas uma afronta direta ao princípio da continuidade da 

relação de emprego, mas coloca o trabalhador e sua mais valia na linha de frente do risco do 

negócio, do qual não deveria participar: as “demissões” em massa de terceirizados por parte 

da Petrobras foram a primeira ação que esta resolveu tomar quando necessário o corte de 

gastos, e não a última. 

 Percebe-se então como a prática da terceirização, seja no setor petrolífero ou nos 

demais, traz vantagens exclusivamente para o tomador de serviços, e todas financeiras, 

enquanto achata os direitos trabalhistas, diminui a articulação sindical do trabalhador, reduz 

sua qualificação e sua permanência no emprego.  

É um retrocesso que subverte a máxima de que o trabalho não é mercadoria.  
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4.2 A QUESTÃO DO CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO NA ZEE: 

ALCANCE DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA BRASILEIRA 

  

 A extração petrolífera brasileira, que como visto depende enormemente do labor 

marítimo (9 em cada 10 barris, recordemos), ocorre em sua totalidade na faixa territorial 

marítima chamada de Zona Econômica Exclusiva, visto que é nela que se encontram a 

centena de plataformas petrolíferas e as inúmeras embarcações que apoiam suas operações. 

 Ocorre que a Zona Econômica Exclusiva, com suas peculiaridades legislativo-

territoriais, termina por ser área de contundentes indagações quanto à jurisdição e 

competência. Isso pois, se a CNUDM muito bem determina os casos de jurisdição penal e 

civil, como veremos, nada fala sobre as questões que envolvem a legislação trabalhista. 

 Percebe-se então, no caso da exploração marítima petroleira, uma lacuna importante, 

apta a prejudicar os trabalhadores do setor: com o fim do monopólio da Petrobras, em 1997, 

um grande número de empresas estrangeiras passou a atuar na área (seja de maneira 

independente, seja em consórcio com a Petrobras, seja como contratadas dela), não apenas 

com a realização de operações de extração, mas com o fornecimento de embarcações de 

apoio, que possuem por sua vez bandeiras (nacionalidades) as mais diversas, de maneira que 

parcela da mão de obra que nele trabalha o faz através de contratos internacionais de trabalho. 

 Tomemos como exemplo o caso dos marítimos que trabalham nas embarcações de 

apoio marítimo em operações da Petrobras na Bacia de Campos: a maioria desses 

trabalhadores é proveniente de países em desenvolvimento, onde a mão de obra é 

praticamente de trabalho escravo, contratados por agências marítimas brasileiras que 

representam empresas de navegação estrangeiras com sede no exterior.
335

 

 Seus contratos, geralmente redigidos em língua inglesa, possuem cláusula de solução 

de litígios com foro privilegiado em países como Chipre, Panamá, Singapura, EUA, Itália, 

Grécia e Malta, e seu único propósito parece ser almejar a inviabilização de quaisquer 

exercícios de direitos trabalhistas brasileiros básicos, como previdência social, fundo de 
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garantia por tempo de serviço e seguro por acidente de trabalho, todos assegurados nos artigos 

6º e 7º da Constituição Federal Brasileira.
336

 

 Mas qual lei é efetivamente aplicável a estes contratos? Caberia realmente, aos 

contratos internacionais de trabalho cujo labor é realizado na Zona Econômica Exclusiva 

brasileira, se evadir da legislação trabalhista nacional, como parece ser seu intuito primordial?

 Dedicamos, então, parte deste estudo à análise dos cenários de aplicabilidade da 

legislação trabalhista brasileira nos contratos internacionais de trabalho que ocorram naquela 

área. Acreditamos ser matéria de grande importância para os trabalhadores do setor de 

extração petrolífera marítima, como fonte de verdadeira segurança jurídica quanto a seus 

direitos (e, esperamos, uma das formas de contribuirmos com a efetivação do princípio da 

proteção).  

 

 

4.2.1 Contrato internacional de trabalho: origens, motivações e cláusula de eleição de 

foro   

 

 Novas tecnologias sempre serviram para encurtar o mundo, torná-lo menor. Desde a 

invenção da roda, passando pelas técnicas e instrumentos de navegação do século XV e 

chegando à aviação, meios de transporte mais avançados se superam em rapidez e alcance. 

Quando se analisa então os efeitos que as telecomunicações trouxeram para o intercâmbio de 

ideias, especialmente os avanços das últimas décadas, onde cabos de fibra óptica cortam os 

oceanos e satélites permitem a comunicação em virtualmente qualquer canto do planeta, é que 

se percebe como a mente humana trabalhou rumo a um mundo mais acessível, onde, geração 

após geração, as distâncias significam cada vez menos. 

 No que tange particularmente o Direito do Trabalho, acontecimentos como o 

esfacelamento do bloco soviético, a crise dos Estados nacionais, a valorização social da 

empresa de maneira plena, a incorporação de novos materiais e tecnologias no processo 

produtivo e a adoção de novas formas de organização do trabalho, permitiram que houvesse 

uma ruptura com o paradigma em vigor quanto à própria forma de execução do trabalho e 

contratação de pessoal. Anteriormente baseado em uma rígida hierarquia, cabendo ao 
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empregado apenas cumprir ordens de maneira repetitiva e rotineira, valendo de pouco ou nada 

seu nível de escolaridade e qualificação pessoal, o trabalho que começou a vigorar depois da 

Segunda Guerra Mundial se baseia na estabilidade e na jornada plena, na restrição e 

imposição de barreiras à demissão, bem como na formação profissional especializada.
337

 

 A multiplicação das empresas multinacionais (empresas com matriz e filiais 

semiautônomas de propriedade comum com igual logotipo, nome e marcas de fantasia, 

firmando-se na mesma nacionalidade embora espalhadas por diversos países), e 

transnacionais (embora com matriz em um país, possuem a maior parte de suas operações 

ocorrendo em outro), tornou o trânsito internacional, tanto de capitais como de pessoas, uma 

constante no comércio mundial. Estas empresas globais, com elevado grau de integração, 

usualmente fabricam componentes diversos de um mesmo produto em múltiplos Estados, 

sendo o produto final vendido mundialmente.
338

 

  Desta forma, as fronteiras internacionais se tornam cada vez mais receptivas ao labor 

estrangeiro que, seguindo o exemplo do próprio capitalismo no último século, se expandiu de 

maneira intensa e dinâmica.
339

  

 Todavia, este fluxo internacional possui dois lados: por um, busca profissionais 

cosmopolitas, de qualificação avançada, extenso currículo e altos níveis de assimilação 

cultural, aptos a percorrer o mundo solucionando problemas em múltiplas unidades da mesma 

empresa; por outro, intenta a obtenção do menor custo de mão de obra possível, para a 

manufatura de peças, construção de partes ou exploração de recursos naturais, com o objetivo 

de reduzir despesas. 

 É nesta última vertente que reside o perigoso retorno, por empresas do século XXI, a 

modelos trabalhistas do século XIX.  

 Tendo em mente que inúmeros países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento 

ainda não acompanharam os avanços em direitos trabalhistas que países desenvolvidos 

obtiveram, se tornou prática comum a abertura de filiais justamente em Estados que não 

garantem diretrizes trabalhistas básicas, e supostamente universais.  
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 O que se observa, por diversas vezes, é um descumprimento frequente de direitos 

trabalhistas em prol do avanço e da expansão internacional dos negócios, ao menor custo 

planejado, havendo casos de cumplicidade do Estado-hospedeiro pelo interesse que ele possui 

no capital estrangeiro. Ademais, os investimentos que, em tese, seriam utilizados para o 

desenvolvimento do mercado interno do Estado-hospedeiro, terminam canalizados para as 

atividades ali instaladas pela empresa global, com o repasse dos lucros para sua matriz.
340

  

 Outrossim, em países onde os direitos trabalhistas estão em processo de normatização 

ou já são bem regulados, como no caso do Brasil, o processo é o inverso: não é incomum que 

empresas estrangeiras se valham de subterfúgios para evitar a aplicação da legislação do país 

nativo, reduzindo assim custos com possíveis e prováveis reclamações trabalhistas. 

 Este parece ser o caso com o contrato internacional de trabalho dos marítimos em 

embarcações estrangeiras no Brasil.
341

  

 Expliquemos. 

O contrato de trabalho é o negócio jurídico entre o empregado, pessoa física, e o 

empregador, pessoa física ou jurídica, sobre condições de trabalho, criando ou formalizando 

uma relação jurídica e representando um pacto de atividade (pois não se contrata um 

resultado) remunerada e contínua, dirigida por aquele que obtém a prestação de serviços.
342

 

 Como rezam os artigos 442 e 443 da Consolidação das Leis do Trabalho
343

, é o acordo 

tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, podendo ser acordado verbalmente 

ou por escrito, e por prazo determinado ou indeterminado não havendo, ainda, diretriz 

regulamentar de como deve ser realizado, sendo sua forma livre, um “contrato realidade”
344

 

que não necessita ser solene.  

 O contrato de trabalho se internacionaliza quando há um elemento estranho ao país no 

acordo entre o empregado e o empregador, seja porque o empregado é estrangeiro e a empresa 

brasileira, seja porque o empregado é brasileiro e a empresa é estrangeira, ou seja porque 
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ambos, empregado e empregador, são brasileiros (ou estrangeiros) mas o local do trabalho se 

dá no estrangeiro (ou no Brasil).
345

  

 Como já repisado, embora o princípio da autonomia da vontade esteja intimamente 

ligado aos contratos em geral, vez que estes expressam exatamente um acordo de vontades 

que em tese deve ser governado pelo definido pelas partes, no caso dos contratos de trabalho 

esta autonomia perde força devido ao fato de que as normas trabalhistas possuem natureza de 

ordem pública, sendo cogentes, inafastáveis.  

Desta forma, nos contratos de trabalho brasileiros não se é permitido que empregado e 

empregador negociem o que bem lhes dispuser no momento da celebração contratual
346

, 

embora em contratos em geral a regra seja de que as partes podem fixar livremente o 

conteúdo dos contratos dentro dos limites da lei.
347

 

 É nesse contexto que as cláusulas de eleição de foro, que permitem que as partes 

escolham onde querem ajuizar possível litígio, têm sido rechaçadas de maneira contínua pela 

doutrina
348

 e jurisprudência
349

 pátrias no que tange os contratos de trabalho, tanto 

internacionais como nativos.  

 Embora exista linha divergente
350

, a ideia principal por trás da perda de força da 

autonomia da vontade na seara trabalhista, com a consequente inaplicabilidade das causas de 

eleição de foro, reside no intuito de imprimir maior proteção ao trabalhador, que é em geral 

hipossuficiente.  

 Internacionalmente, todavia, como observado pela leitura do artigo 3º da Convenção 

de Roma
351

, que trata da lei aplicável aos contratos internacionais, a cláusula de eleição de 

foro não apenas é bem aceita, mas reside como instrumento primário de estabelecimento da 
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legislação aplicável em casos de conflitos de normas no espaço (o Brasil, ressalve-se, não 

aderiu formalmente a essa Convenção
352

). 

 Como não admitida no Direito trabalhista interno, indiferente sua utilização na 

definição da aplicabilidade da legislação trabalhista brasileira, não fazendo parte dos 

elementos relevantes ao nosso estudo de conflito de leis, que serão vistos a seguir. 

  

 

4.2.2 Contrato internacional de trabalho: elementos de conexão, delimitação da lei 

aplicável e conflito de leis no espaço 

 

 Do ponto de vista internacional, ainda que quem dite os limites à jurisdição de cada 

Estado sejam as normas internas deste mesmo Estado, a existência de outros países soberanos 

implica na criação de uma limitação à jurisdição estatal que cada nação possui.  

 Itens como a viabilidade do exercício da jurisdição, vez que existem casos onde não 

será possível impor a execução de suas leis, e a própria conveniência de tal execução, visto 

que a um determinado país lhe interessa primordialmente a solução de conflitos que digam 

respeito à sua própria convivência social, criam delimitações naturais ao trabalho do 

legislador, que não costuma estender a jurisdição do seu Estado além das fronteiras do 

mesmo.
353

  

 Fatos juridicamente relevantes exercidos por pessoa física ou jurídica em territórios de 

países diversos, contudo, criam, em relação ao país onde tal fato ocorreu, elementos de 

estraneidade, ou seja, elementos estranhos à ordem jurídica vigente em dito país. O Direito 

Internacional Privado então surge para solucionar parcialmente a demanda, não a resolvendo 

diretamente, mas apontando qual o Direito material a ser utilizado no caso concreto. 

 Por sua vez, os elementos de conexão são parte da norma indicativa ou indireta do 

Direito Internacional Privado que o auxiliam a definir o direito aplicável.  
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Tais elementos de conexão são adotados por cada Estado e diferenciam-se de acordo 

com o Direito Internacional Privado de cada país, mas se observa uma repetição entre os 

elementos de conexão mais comuns, sendo idênticos ou similares entre si.
354

 

 Na seara de jurisdição trabalhista, os elementos de conexão de maior importância são a 

lex loci executionis ou lex loci laboris (a lei do local onde o trabalho foi exercido), a lex loci 

contractus ou lex loci celebrationis ou lex loci actus ou ainda lex loci regis actum (a lei onde 

o contrato foi celebrado) e a Lex patriae (lei da nacionalidade, utilizada no contexto deste 

trabalho não quanto à nacionalidade da pessoa física, mas à do registro da bandeira de um 

navio).
355

 

 Ao delimitar a aplicação da legislação trabalhista no Brasil, é importante ter sempre 

em mente que as normas de direito do trabalho são normas de ordem pública. Desta forma, 

como visto quanto tratamos da cláusula de eleição de foro, o elemento de conexão intitulado 

Lex voluntatis, que define como cabível a lei escolhida pelos contratantes, não encontra 

margem à aplicação em nosso país.  

Russomano ainda se refere à pouca importância hodiernamente atribuída ao princípio 

da autonomia da vontade no Direito do Trabalho como argumento à sua não aplicação nos 

conflitos relativos a contratos individuais no plano do Direito Internacional Privado
356

. Como 

visto, contudo, este aspecto do dirigismo contratual estatal visa proteger o trabalhador, 

normalmente parte hipossuficiente da relação (e está diretamente relacionado à não 

efetividade das cláusulas de eleição de foro nos contratos de trabalho abarcados pela 

jurisdição brasileira). 

  Isso posto, no Brasil a delimitação da escolha da legislação aplicável é uma disposição 

complexa, que segue a normatização de diversas peças legislativas, entre o Código de 

Bustamante
357

, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro
358

 e a Lei de 

Expatriação
359

. Todavia, ditas peças não oferecem a única solução possível para o quesito de 

delimitação. Construções principiológicas, jurisprudenciais e, como será visto, a revisão de 
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entendimentos pacificados (cancelamento da Súmula 207 do TST), criam correntes 

alternativas às quais se vislumbra também como formas aptas a solucionar a questão do 

conflito de leis.  

 Desta forma, no intuito de melhor organizar as diversas leis, entendimentos 

jurisprudenciais e seus elementos de conexão correspondentes, preferiu-se dividir as hipóteses 

de delimitação em cinco grupos, ao invés de se estudar de maneira esparsa cada peça 

legislativa e/ou princípio determinante da escolha da norma aplicável.  

 Quando se trata da delimitação do Direito trabalhista aplicável pelo local de trabalho e 

pelo local de celebração do contrato de trabalho, nos referimos primordialmente ao Código 

Bustamante e à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, respectivamente. A Lei do 

Pavilhão, ou da Bandeira, por sua vez, que predomina no Direito Marítimo (e, portanto, de 

especial interesse para este trabalho), utiliza a extraterritorialidade como ferramenta de 

delimitação. Por fim, o princípio do favor laboris, insculpido na Lei de Expatriação, e do 

centro de gravidade, criação doutrinária e encartada em Convenções Internacionais, encerram 

o estudo das ferramentas de delimitação. 

 Para melhor ilustrar os elementos de conexão utilizados na delimitação da lei 

trabalhista aplicável em casos de conflitos de normas no Brasil, tomamos a liberdade de 

classificá-las em uma pirâmide invertida, constante na figura abaixo, que expressa sua 

preponderância de acordo com a importância dada pela jurisprudência mais recente.  Assim: 

 

Figura 8 - Preponderância dos elementos de conexão trabalhista no direito brasileiro 
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4.2.2.1 Elementos de conexão: delimitação da lei aplicável pela territorialidade 

 

 A Convenção de Direito Internacional Privado de Havana, conhecida como Código 

Bustamante, foi promulgada no Brasil através do Decreto Federal nº 18.871/29
360

. Em seu 

artigo 198, ela define que a legislação sobre acidentes de trabalho e proteção social do 

trabalhador é territorial
361

. Com isso, utiliza enfaticamente o elemento de conexão Lex loci 

executionis, local de execução do contrato, ou Lex loci laboris, local onde é exercido o 

trabalho, que assume a mesma definição de local de execução do contrato (visto que se trata 

de um contrato de trabalho).  

 Desta forma, a lei aplicável seria aquela do local onde o empregado exerce seu labor, 

independente de onde dito empregado firmou o contrato de trabalho que formalizou a relação. 

 A Súmula nº 207 do TST
362

 afirmava também que era o quesito de territorialidade que 

determinava o conflito de leis trabalhistas no espaço, sendo a relação laboral regida pelo 

regramento jurídico do local onde fosse realizado o serviço (Lex loci executionis) e não pelo 

do local de celebração do contrato (Lex loci contractus). A Súmula nº 207, todavia, foi 

cancelada após atualização de entendimento jurisprudencial, que prioriza o princípio da 

norma mais benéfica ao trabalhador
363

, como veremos logo em tópico específico. 

     

 

4.2.2.2 Elementos de conexão: delimitação da lei aplicável pela extensão do território 

(Primazia da Lei do Pavilhão) 

 

 A Lei do Pavilhão ou da Bandeira não se trata de uma peça legislativa, mas sim de 

uma velha construção jurídica, de caráter consuetudinário, derivada do Direito Marítimo e do 
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Direito Internacional Público
364

, que estipula como norma aplicável no que se refere ao 

conflito de leis trabalhistas aquela do Estado no qual o navio foi registrado. 

 A Lei do Pavilhão utiliza o elemento de conexão Lex patriae, a lei relativa à 

nacionalidade, de uma maneira neológica: não a referente à pessoa física, e sim à 

nacionalidade do registro de uma embarcação, ou seja, sua bandeira.  

Através da teoria da extensão do território, que defende que o navio estende a 

soberania do Estado no qual foi registrado, transportando-o como um “território flutuante”, 

reza que a competência internacional a normatizar os contratos de trabalho daqueles que nele 

laborem seria ampliada, acompanhando o navio. Essa teoria, a despeito de sua preponderância 

no Direito Marítimo, é entendida como válida apenas quando o navio mercante se encontra 

em alto-mar.
365

 

 No Brasil, vem encartada no Título Terceiro, Capítulo Um, do Código de 

Bustamante
366

, Capítulo dedicado aos navios e aeronaves, especialmente em seu artigo 274, 

que reza que a Lei do Pavilhão é aplicada pela bandeira da embarcação, e artigos 279 e 281, 

que afirmam que os poderes e responsabilidades do capitão, a responsabilidade dos armadores 

pelos seus atos e as obrigações de oficiais e “gente do mar” (trabalhadores marítimos, 

tripulação), todos são regulados pela Lei do Pavilhão.  

 Decisão do TST
367

 considerada paradigmática tratou de disputa entre trabalhadores 

marítimos contratados no Brasil para laborar em navio italiano, sendo parte do serviço 

realizado em águas brasileiras e parte em alto-mar. O empregador almejava utilizar a Lei do 

Pavilhão para, estendendo o território italiano, fazer valer normas laborais italianas para os 

empregados, em prejuízo das brasileiras. A 8ª Turma, todavia, afastou a incidência da Lei do 

Pavilhão inclusive e até da parcela do tráfego marítimo onde a embarcação se encontrava em 

alto-mar (e portanto onde era esperado que fosse utilizada), definindo a Lex loci laboris como 

elemento de conexão para o trecho da navegação realizada em águas brasileiras, e o princípio 

do centro de gravidade como elemento de conexão para o trecho realizada em alto-mar. O 

resultado foi o mesmo: a legislação brasileira restou aplicável em ambos os trechos. 
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 Importante ressalva é necessária ao se abordar o quesito da lei de pavilhão devido à 

incidência de uma prática nociva à proteção laboral: a bandeira de conveniência. A bandeira 

de conveniência é o que ocorre quando não existe vínculo efetivo entre o proprietário do 

navio e o Estado de registro
368

, criando-se um território ficto. A intenção é registrar o navio 

em país cuja legislação seja menos efetiva, de maneira a obter vantagens econômicas relativas 

a gastos fiscais, aduaneiros e trabalhistas.  

 A bandeira de conveniência é considerada um dos motivos pelos quais a Lei da 

Bandeira tem perdido força no julgamento de litígios internacionais no Brasil, eis que usada 

de maneira estratégica para burlar a incidência da legislação trabalhista garantidora nos 

contratos internacionais de trabalho.
369

 

  

 

4.2.2.3 Elementos de conexão: delimitação da lei aplicável pelo local de contratação 

 

 No Brasil, usualmente a aplicação da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro
370

, anteriormente denominada Lei de Introdução ao Código Civil, resolve grande 

parte das situações com caracteres de estraneidade, fornecendo os elementos de conexão aptos 

a indicar a resposta ao caso concreto
371

.  

 Em seu artigo 9º, ela traz a regra de definição normativa internacional atinente às 

obrigações contratuais em geral, ao rezar que, para qualificá-las, aplicar-se-á a lei do país em 

que se constituíram
372

. O elemento de conexão escolhido pela LINDB foi, portanto, a Lex loci 

contractus. 

 Contudo, no que abrange especificamente a delimitação do alcance de normas 

trabalhistas, se afirma que o artigo 9º da LINDB, por tratar de normas atinentes a todos os 
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contratos, deve abrir caminho para a delimitação predisposta no Código de Bustamante (local 

de execução do trabalho), eis que esta é mais específica.
373

 

 Em posição análoga, parte da doutrina afasta totalmente a incidência do artigo 9º da 

LINDB da seara trabalhista utilizando como argumento o fato de que o artigo 17 da própria 

LINDB afirma que as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de 

vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública 

e os bons costumes. Como as normas trabalhistas são normas de ordem pública, a necessária 

harmonização entre os artigos 9º e 17 da LINDB inutilizaria o elemento do Lex loci 

contractus, negando aplicabilidade ao disposto no artigo 9º em nome da soberania nacional, 

em favor da Lex loci executionis.
374

 

  

 

4.2.2.4 Elementos de conexão: delimitação da lei aplicável pela relação mais significativa 

 

 O princípio da relação mais significativa, do inglês most significant relationship, 

(conhecido também como princípio da proximidade, princípio dos vínculos mais estreitos ou, 

ainda, princípio do centro de gravidade) é uma construção da doutrina e da jurisprudência 

americana que foi adotada para uniformização dos vínculos internacionais, tendo assumido 

importância para o Direito Internacional Privado ao ser incorporada à Convenção de Roma de 

1980
375

, sobre a lei aplicável às obrigações internacionais, e à Convenção do México de 

1994
376

, sobre o direito aplicável aos contratos internacionais
377

.  Em ambas as convenções, 

todavia, ele surge como método de definição do Direito aplicável de maneira subsidiária, 

tendo efeito se não houver sido escolhida pelas partes a lex fori a reger o contrato.  

 A origem do princípio junto ao Direito Civil americano decorre da necessidade de 

escolha de qual legislação interna daquele país seria utilizada em casos de responsabilidade 
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civil (isso levando-se em consideração a significativa autonomia de cada estado federativo 

americano, visto que eles possuem larga independência para definir suas leis, mesmo em 

questões que no Brasil seriam privativas à União).  

 Ainda no direito americano, de acordo com a construção jurisprudencial daquele país, 

as características aptas a indicar qual o direito mais forte devem ser determinadas não com 

base quantitativa, mas sim qualitativa
378

, e podem englobar tanto quesitos que são familiares 

ao Direito Internacional Privado,como o local do evento, o domicílio das partes e, talvez com 

maior ênfase à vertente trabalhista do Direito Internacional Privado, o local onde a relação 

entre as partes é centrada; bem como pontos que são totalmente alheios a esta matéria, como a 

uniformidade do resultado, as necessidades do sistema interestadual e a própria facilidade na 

determinação do direito aplicável.
379

   

 Na seara internacional, o princípio da relação mais significativa utiliza o centro de 

gravidade, ou centro de interesses, para oferecer ao juiz a possibilidade de abrir mão do 

sistema clássico de Direito Internacional Privado para determinar, com base na proximidade 

da relação, o direito de regência
380

. Não se vislumbra, assim, a ocorrência de critérios 

específicos para que se estabeleça o que seria o direito mais conexo, mas sim uma análise 

subjetiva da relação como um todo.  

 Da mesma forma, sua utilização na seara trabalhista brasileira leva em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, permitindo que o julgador tenha mais flexibilidade na 

escolha do direito aplicável ao fornecer uma válvula de escape às ferramentas usuais de 

escolha através da análise, em caso de conflito de leis no espaço, de qual direito possui 

ligações mais fortes com a relação trabalhista em pauta.
381
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 Apesar de ser uma inovação de utilização recente, o princípio da relação mais 

significativa vem ganhando presença jurisprudencial cada vez mais forte, o que pode ser 

observado pelo crescente número de julgados do TST que dele têm feito uso.
382

 

 Em que pese a utilização do princípio da relação mais significativa fazer parte do 

chamado novo pluralismo de Direito Internacional Privado, que foca na resolução do caso 

concreto e no fornecimento de Justiça material (em detrimento da subsunção a regras rígidas, 

de caráter formal)
383

, é importante que mais estudos sejam realizados quanto ao seu efeito 

possivelmente dilapidador da segurança jurídica.  

 Isso porque, como explanado, não existem características vinculantes que atraiam a 

incidência do princípio, aptas a exercer gravidade sobre este ou aquele direito no caso de 

conflito de leis. Dessa forma, necessariamente há uma maior fragilidade quanto à expectativa 

da prestação jurisdicional, eis que mesmo em situações semelhantes a análise é 

necessariamente casuística, o que pode implicar em resultados diametralmente diversos em 

casos de mesma monta: julgadores afirmando caber ordenamento jurídico w, com base em 

critério x, e julgadores afirmando caber ordenamento jurídico y, com base em critério z.  

 Portanto, ponderação se faz necessária. 

  

 

4.2.2.5 Elementos de conexão: delimitação da lei aplicável pela norma mais favorável 

  

 Como visto, o princípio da proteção é a forma através da qual se dá ao trabalhador a 

proteção dispensada por meio da lei, de maneira a equilibrar a discrepância econômica entre 

ele e o empregador. Desmembrando-se dito princípio, encontramos a regra da norma mais 

favorável, que é implicitamente prevista na Constituição Federal, em seu artigo 7º, quando 

este, antes de anunciar um rol de direitos dos trabalhadores, afirma que existem outros, que 

visam à melhoria de sua condição social.
384

  

 A regra da norma mais favorável engloba três vertentes: elaboração de norma mais 

favorável, onde as leis novas devem trazer quesitos mais favoráveis ao trabalhador do que as 
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antigas; interpretação de norma mais favorável, onde havendo várias normas a se interpretar, 

deve-se aplicar a que mais vantagens traga ao trabalhador; e a hierarquização da norma mais 

favorável, onde deve-se aplicar a norma mais favorável ainda que abaixo em escala 

hierárquica do que outras, também aplicáveis.
385

 

 Desta feita, se eleita como elemento de conexão, a regra da norma mais benéfica, 

conhecida como favor laboris, se mostra apta a solucionar a questão da delimitação da 

legislação trabalhista aplicável pelo simples elencar de qual das normas em choque, seja a do 

local de execução do serviço, seja a do local de celebração do contrato ou, ainda, seja a lex 

patriae da lei da bandeira, traz maiores benefícios ao trabalhador. 

 O instrumento de constituição da Organização Internacional do Trabalho
386

, da qual o 

Brasil é membro fundador
387

, já em 1944 trazia a regra da norma mais favorável ao afirmar, 

em seu artigo 19, n. 8, que a adoção de uma convenção ou recomendação jamais afetaria lei, 

sentença, costumes ou acordos que assegurassem condições mais favoráveis do que aquelas 

previstas na convenção ou recomendação. 

 Assim, parte da doutrina já há muito defendia esta vertente na delimitação de 

competência trabalhista, afirmando que em caso de conflitos de leis oriundas de soberanias 

distintas, aquela que outorgasse maiores benefícios ao trabalhador deveria ser a aplicável à 

relação jurídica.
388

  

 O intuito por trás da tese de aplicação da norma mais favorável possui duas vertentes, 

uma endógena, que diz respeito à proteção individual do trabalhador, e outra exógena, que 

remete ao interesse e papel do Estado como garantidor de dita proteção.  

 A primeira se subsume no evitar que ao empregado seja imposta norma menos 

vantajosa no contrato de trabalho do que aquela a que também poderia fazer jus por outros 

elementos de conexão, o que implicaria um abuso na forma de contratação. A segunda, 

engloba o exercício da função protetora do Estado, que não haveria de permitir que a 
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trabalhador seu fossem aplicadas condições de trabalho inferiores às que instituiu, apenas por 

exercer labor em Estado diverso.
389

  

 Pragmaticamente, o maior ponto de destaque da utilização da regra da norma mais 

favorável para dirimir conflitos de leis no espaço, além do seu óbvio vetor protecionista (que 

é extremamente salutar, ressalve-se), é a desconsideração hierárquica que tal regra prega.  

 Isto significa que efetivamente não importa a análise de um maior cabimento da Lex 

loci executionis ou da Lex loci contractus: havendo qualquer possibilidade de aplicação de 

uma ou de outra, por menos força que uma ou outra tenha (baseado no entendimento 

jurisprudencial vigorante ou por determinação expressa de lei, não importando a hierarquia), 

será apta a ser utilizada a mais benéfica.  

 Por fim, impossível compreender a utilização da regra da norma mais benéfica no 

direito do trabalho brasileiro sem entender a evolução jurisprudencial que decorreu a seu 

favor, responsável pelo cancelamento da Súmula 207 do TST.  

 Vejamos. 

 A Lei Federal nº 7.064/82
390

, a Lei de Expatriação, tratava exclusivamente dos 

engenheiros contratados no Brasil e enviados ao exterior para prestar serviços. Em seu artigo 

14, afirmava que ao contratado para trabalho no exterior deve ser aplicada a legislação do 

local de serviço (Lex loci executionis, de caráter territorial, portanto). Todavia, em seu artigo 

3º, inciso II, afirmava ainda que ao contratado transferido seria garantida a aplicação da 

legislação brasileira de proteção ao trabalho se mais favorável que a legislação territorial. 

 Tal afirmação, elencada no referido artigo da Lei Federal nº 7.064/82, nada mais era 

do que instrumentalização da norma mais favorável, eis que assegurava ao trabalhador todos 

os direitos do local onde executará os serviços, bem como as normas mais favoráveis 

previstas na legislação nacional quando a contratação ocorresse no Brasil e o empregado fosse 

transferido, ou ainda quando parte da prestação de serviços ocorresse em território brasileiro.      

 A Súmula 207 do TST, por sua vez, editada em 1985, intentava resolver a situação dos 

trabalhadores em geral contratados no Brasil para prestar serviços no exterior, vez que a Lei 

Federal nº 7.064/82 se referia apenas aos engenheiros nesta situação.
391
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 Sedimentava então, a questão da delimitação da jurisdição trabalhista por meio do 

quesito de territorialidade, afirmando que a relação jurídica trabalhista era regida pelas leis 

vigentes no país da prestação do serviço, e não no país da contratação. 

 Sob a égide do princípio da proteção, contudo, o legislador postulou a extensão dos 

direitos existentes na Lei Federal nº 7.064/82 a todos os trabalhadores contratados no Brasil 

que fossem laborar no exterior. Tal postulação deu origem à Lei Federal nº 11.962/09
392

, que 

alterou o artigo 1º da Lei Federal nº 7.064/82 para generalizar suas determinações a todos os 

cargos, e não apenas aos engenheiros.
393

 

 Assim, o princípio da norma mais favorável assumiu codificação expressa, tornando-

se materialmente elemento de conexão, vez que previsto no artigo 3º, II, da Lei Federal nº 

7.064/82, que jaz agora aplicável a qualquer trabalhador contratado no país e remetido ao 

exterior. 

 Na mesma medida, a jurisprudência do TST acompanhou a aplicação da norma mais 

favorável como elemento de conexão. O fez através de caso paradigma onde empregado 

contratado no Brasil por empresa subsidiária da Petrobras foi enviado para prestar serviços em 

águas territoriais angolanas
394

. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais utilizou o 

                                                 
392

 BRASIL. Lei nº 11.962, de 3 de julho de 2009. Altera o art. 1º da Lei nº 7.064, de 6 de dezembro de 1982, 

estendendo as regras desse diploma legal a todas as empresas que venham a contratar ou transferir trabalhadores 

para prestar serviço no exterior. 
393

 SANTOS, Veridiana Toczeki; TOLENTINO, Daniel. O trabalho marítimo ante o cancelamento da súmula 207 

do TST. Revista do Direito Trabalhista, Brasília, v. 19, n. 10, p.24-26, out. 2013, p. 25. 
394

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXTERIOR - CONFLITO DE LEIS TRABALHISTAS NO ESPAÇO - 

EMPRESA ESTRANGEIRA SUBSIDIÁRIA DE EMPRESA ESTATAL BRASILEIRA 1. Em harmonia com o 

princípio da Lex loci execucionis , esta Eg. Corte editou em 1985 a Súmula nº 207, pela qual adotou o princípio 

da territorialidade, sendo aplicável a legislação protetiva do local da prestação dos serviços aos trabalhadores 

contratados para laborar no estrangeiro. 2. Mesmo antes da edição do verbete, contudo, a Lei nº 7.064, de 1982, 

instituiu importante exceção ao princípio da territorialidade, prevendo normatização específica para os 

trabalhadores de empresas prestadoras de serviços de engenharia no exterior. 3. Segundo o diploma, na hipótese 

em que o empregado inicia a prestação dos serviços no Brasil e, posteriormente, é transferido para outro país, é 

aplicável a legislação mais favorável (art. 3º, II). Por outro lado, quando o empregado é contratado diretamente 

por empresa estrangeira para trabalhar no exterior, aplica-se o princípio da territorialidade (art. 14). 4. Apesar de 

o diploma legal ter aplicação restrita às empresas prestadoras de serviços de engenharia, a jurisprudência desta 

Eg. Corte Superior passou, progressivamente, a se posicionar favoravelmente à sua aplicação a outras empresas, 

como se pode observar em vários precedentes. Essa tendência também tem sido verificada no ordenamento 

jurídico de outros países. 5. Atento à jurisprudência que veio se firmando no âmbito desta Eg. Corte, o legislador, 

por meio da Lei nº 11.962/2009, alterou a redação do art. 1º da Lei nº 7.064/82, estendendo o diploma a todos os 

trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregadores para prestar serviços no exterior. 6. 

No caso concreto, o empregado foi contratado pela Braspetro Oil Service Company, empresa subsidiária da 

Petrobras constituída em outro país, para prestar serviços nas águas territoriais da Angola. 7. Por se tratar de 

empresa subsidiária da maior empresa estatal brasileira, que tem suas atividades estritamente vinculadas ao país, 

entendo aplicável a legislação mais favorável ao trabalhador - no caso, a brasileira -, em razão dos estreitos 

vínculos do empregador com o ordenamento jurídico nacional. Embargos conhecidos e desprovidos. (TST - E-

RR: 2190009320005010019  219000-93.2000.5.01.0019, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de 
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previsto no artigo 3º, II, da Lei Federal nº 7.064/82 para definir como aplicável a legislação 

trabalhista brasileira, eis que mais favorável para o empregado.  

 Pouco depois, a mesma SDI-1 do TST propôs a revisão da Súmula 207
395

 tendo, em 

2012, após sessão do pleno do TST, restado cancelada dita Súmula através da Resolução nº 

181
396

, o que efetivamente comprovou a superação jurisprudencial do conceito da 

territorialidade em favor da utilização da norma mais favorável, ainda que restrita aos casos 

estabelecidos na Lei Federal nº 7.064/82, onde o trabalhador seja contratado no Brasil e 

remetido para prestar serviços no exterior. 

 

 

4.2.3 Contrato internacional de trabalho: alcance da legislação trabalhista brasileira na 

ZEE  

 

 

 Como visto, a aplicabilidade da legislação trabalhista na ZEE é particularmente 

importante à indústria do petróleo por ser um dos setores com maior atividade laboral na área. 

Solucionar tal questionamento, portanto, significa auferir um maior nível de segurança 

jurídica para as relações laborais do setor, o que implica em efeitos positivos tanto para o 

empregador, que pode já levar em consideração possíveis custos resultantes de litígio com 

base em legislação específica, como para o empregado, que pode ter mais certeza dos direitos 

que possui, que muitas vezes em nada condizem com aqueles constantes no seu contrato de 

trabalho.   

 Outrossim, o já comentado aumento nas atividades de exploração de hidrocarbonetos 

na ZEE, devido ao marco que foi a descoberta de possibilidade de extração na camada do 

“pré-sal”, torna ainda mais importante a necessidade de definição quanto ao regime legislativo 

aplicado às relações de trabalho na área. 

 Auferir se a legislação brasileira é ou não aplicável ao trabalho realizado pelo setor 

petroleiro na ZEE brasileira foi resultado da análise dos diversos instrumentos de solução de 

                                                                                                                                                         
Julgamento: 22/09/2011, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 

07/10/2011.) 
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  CONJUR. SDI-1 propõe reexame de súmula sobre trabalho no exterior. 2011. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2011-set-29/ministros-propoem-reexame-sumula-trabalho-exterior>. Acesso em: 05 

abr. 2017. 
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 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Resolução do TST nº 181, de 16 de abril de 2012. Altera a redação 

das Súmulas nºs 221 e 368. Cancela a Súmula nº 207. 
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conflitos de lei no espaço já revisados, que culminaram em hipóteses onde o resultado é 

positivo, e outras onde a legislação nacional irá ceder lugar para a legislação estrangeira.  

 Foram diversas as tentativas de criar uma forma didática de explanar as hipóteses que 

auferem a aplicabilidade da legislação trabalhista brasileira na ZEE. Como visto, são muitos 

os fatores levados a cabo para tornar possível um esboço apto a responder tal problemática, 

dados os múltiplos elementos de conexão que tangenciam as diversas iterações. 

 Optou-se como ponto de partida para transfigurar os cenários onde há e onde não há 

aplicação das leis trabalhistas brasileiras as seguintes possibilidades, que dizem respeito à 

própria natureza da Zona Econômica Exclusiva: a) a ZEE não é território alcançado 

diretamente pela jurisdição trabalhista brasileira; e b) ZEE é território alcançado pela 

jurisdição trabalhista brasileira. 

 

a) ZEE não é território alcançado diretamente pela jurisdição trabalhista brasileira 

 

 Nos termos da CNUDM, como estudado, a ZEE é uma zona especial sobre a qual o 

país costeiro possui jurisdição restrita às atividades relacionadas com a exploração de recursos 

naturais e a salvaguarda do meio ambiente marinho.  

 Desta forma, a priori, não seria território alcançado pela jurisdição trabalhista 

brasileira, de forma que as leis brasileiras não possuiriam força cogente vinculada à sua área. 

Assim, por esta vertente, o trabalho realizado em seus limites é encarado como trabalho no 

exterior.  

 Levando tal fato em consideração, surge então o necessário e subsequente 

questionamento quanto ao local de celebração do contrato de trabalho, gerando duas 

premissas: o trabalhador foi contratado no Brasil ou o trabalhador não foi contratado no 

Brasil. 

 Se o trabalhador houver sido contratado no Brasil (para realizar serviços no exterior, 

ou seja, na ZEE), a incidência ou não da legislação brasileira se subsume à análise da norma 

mais benéfica, eis que assim define o artigo 3º, II, da Lei Federal nº 7.064/82. Dita lei, como 

já estudado, é aplicável a todo trabalhador contratado no Brasil para exercer labor no exterior. 

 Sendo a lei mais benéfica o elemento de conexão final, analisar-se-á então qual norma 

será mais favorável ao trabalhador na ZEE: se a Lei do Pavilhão, aplicável por estar o 

trabalhador em “território estrangeiro”, definido pela bandeira da embarcação; ou a lei 

brasileira (se a embarcação for registrada no Brasil, não se faz necessária a diferenciação por 
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produzir resultados iguais). Constatada qual norma é mais favorável, aplicar-se-á, ou não, a 

legislação trabalhista brasileira. 

 Se o trabalhador houver sido contratado no exterior (para realizar serviços no exterior, 

ou seja, na ZEE), a incidência da legislação será determinada pelo local de execução do 

trabalho, Lex loci executionis, conforme o artigo 198 do Código de Bustamante. Estando esta 

embarcação em território internacional, como seria o caso da ZEE, a lei do local de execução 

do trabalho será definida pela bandeira da embarcação, seguindo-se, portanto, a Lei do 

Pavilhão. 

  

Traduzimos esta sequência na figura a seguir: 

 

Figura 9 - Fluxograma com as hipóteses de aplicabilidade da legislação levando em conta que a ZEE não é 

território diretamente alcançado pela jurisdição trabalhista brasileira. 

 

 Assim, se o navio for registrado no Brasil, aplicar-se-á a legislação brasileira. Se o 

navio for registrado no exterior, cabível a legislação do Estado onde foi registrado. 
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b) ZEE é território alcançado diretamente pela jurisdição trabalhista brasileira 

 

 Duas hipóteses são aptas a tornar a ZEE como área alcançada diretamente pela 

jurisdição trabalhista brasileira, imprimindo a aplicação da legislação brasileira em seu 

território independentemente do contrato de trabalho ter sido celebrado no país.  

 Ambas são teóricas, baseadas uma na análise do texto da Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar, e outra na utilização do princípio da relação mais 

significativa, que leva em consideração a natureza da atividade de exploração de 

hidrocarbonetos como forma de incidência do centro de gravidade quanto ao trabalho 

realizado nesta área. Ressalve-se que as duas hipóteses são construções experimentais de 

nossa autoria, que utilizaram dos conceitos revisados ao longo deste tópico com o intuito de 

criar uma fundamentação que possa vir a encontrar eco em futuras decisões judiciais. 

 A primeira hipótese parte do princípio de que o artigo 56 da CNUDM fornece direitos 

de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos 

naturais vivos ou não vivos das águas sobrejacentes ao leito do mar na Zona Econômica 

Exclusiva, que foram incorporados ao direito brasileiro, nos mesmos termos, através do artigo 

7º da Lei Federal nº 8.617/93. 

 Soberania é a suma potesta, ou seja, espécie de manifestação do poder contra qual 

nenhum outro poder é capaz de se sobrepor.
397

  

  Desta forma, é possível entender, no que tange a exploração e aproveitamento de 

recursos na ZEE, que o Brasil possui plena manifestação de poder apta a abranger, assim, 

jurisdição em relação a tudo que diga respeito a ditas atividades exploratórias. Seria, portanto, 

mera atividade silogística inferir, então, que são as leis trabalhistas brasileiras as aplicáveis na 

Zona Econômica Exclusiva no que tange às atividades da indústria do petróleo. 

 Nesta linha de pensamento, argumente-se que quando tratamos das origens da ZEE e 

da CNUDM não há menção sobre jurisdição de caráter fiscal à ZEE, salvo a relacionada às 

próprias estruturas artificiais construídas na área. Ainda assim, achou por bem o julgador 

brasileiro atribuí-la, até porque de acordo com os interesses e soberania nacionais, para 

estipular a competência tributária dos entes federativos.
398
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 A segunda hipótese gira em torno da aplicação da relação mais significativa para atrair 

a legislação trabalhista brasileira para a área.   

 Como visto quando da análise da delimitação da competência internacional trabalhista 

através da relação mais significativa, se observa o caso em concreto para definir qual o direito 

que guarda vínculo mais estreito com dito caso. A despeito dessa análise firmar-se em 

elementos que possam atrair a lei de regência, não existem caracteres específicos que limitem 

quais seriam tais elementos. 

 Assim, entende-se possível argumentar sem maiores transtornos que, levando-se em 

consideração o Brasil como Estado costeiro que possui soberania nacional para exploração de 

recursos não vivos na Zona Econômica Exclusiva, o trabalho relativo à indústria do petróleo 

realizado na ZEE brasileira possui forte ligação com o Direito nacional por si só. 

 Tal ligação, de caráter quase umbilical e estreita proximidade, vez que se trata afinal 

de atividade soberana brasileira, seria suficiente para incorrer no exercício gravitacional do 

Direito brasileiro e sua legislação trabalhista correlata.  

 Ilustramos estas ideias na figura a seguir: 

                                                                                                                                                         
mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva não estão em qualquer Território Federal, 

até porque hoje nenhum existe, nem no Distrito Federal. Impõe-se, pois, concluir que, se são parcelas do 

território nacional,integram também os territórios de Estados e Municípios. Cabe apenas perquerir qual a parte 

que toca a cada um deles (...). STF - RE: 823790 ES , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 

Julgamento: 16/10/2014, Data de Publicação: DJe-207 DIVULG 20/10/2014 PUBLIC 21/10/2014. 
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Figura 10 - Fluxograma com as hipóteses de aplicabilidade da legislação levando em conta que a ZEE é 

território diretamente alcançado pela jurisdição trabalhista brasileira. 

 

 Acredita-se, assim, que mesmo nos casos onde não existam outros indicadores do 

vínculo nacional, como em extração realizada por navio de bandeira estrangeira com 

trabalhador estrangeiro, a natureza da exploração na área seria suficiente para tornar aplicável 

a legislação trabalhista brasileira.  
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5. NORMA: REGULAÇÃO PLÚRIMA DO TRABALHO MARÍTIMO NA 

INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO BRASIL 

  

A exploração de hidrocarbonetos offshore, foco da indústria do petróleo brasileira, é 

levada a cabo, como visto, pelas embarcações que realizam a extração e o refino do petróleo e 

derivados, como as plataformas marítimas, os navios-sonda, as unidades flutuantes de 

armazenamento, as de armazenamento e transferência, além de inúmeras outras variações, 

englobando diversos tipos de embarcação, todas dividindo funções de extração, refino e 

armazenamento.  

A estas embarcações, ainda, soma-se aquelas que fazem a chamada navegação de 

apoio marítimo, que envolve operações de reboque e colocação de plataformas, transporte de 

pessoal, envio de suprimentos, auxílio a construções submarinas e navais, e diversas outras 

atividades.
399

 

Ambas, as unidades marítimas e as embarcações ligadas ao apoio marítimo, fazem 

parte da mesma indústria petrolífera e possuem importância complementar e interdependente, 

não havendo como a atividade principal de extração, refino e armazenamento se manter sem o 

trabalho da navegação de apoio, nem razão de ser desta sem aquela.  

Em que pese, contudo, trabalhadores dos dois campos pertencerem ao labor 

petrolífero, seja direta ou indiretamente, seu regramento trabalhista é diverso: os trabalhadores 

das embarcações de apoio marítimo são tripulantes, contemplados pela Consolidação das Leis 

do Trabalho
400

 e pelo Código Comercial
401

, além de legislação esparsa no que tange a 

segurança e prática aquaviária; enquanto aqueles que atuam “diretamente” nas unidades 

marítimas com a extração, refino e armazenamento de petróleo e derivados, são regidos por 

legislação específica, a Lei Federal nº 5.811/72
402

, que trata do regime de trabalho dos 

petroleiros.  

                                                 
399

 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo, v. I: teoria geral. 4. ed. Barueri: Manole, 2013, 

p. 524. 
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A análise em espécie das normas relativas aos trabalhadores marítimos petroleiros 

torna-se então algo inerente a qualquer estudo dos direitos pertencentes a este classe, bem 

como é elemento imprescindível na investigação da efetividade do princípio da proteção. 

Tais normas, particularmente as específicas às categorias, como a Lei Federal nº 

5.811/72 e as referentes à segurança aquaviária, bem como e ainda as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, levam em consideração a realidade 

diuturna e peculiar desta classe de trabalhadores, e em tese abordam seus percalços 

particulares, agindo no intuito de se adaptar a estes. 

O objetivo deste capítulo, assim, é analisar o arcabouço normativo lato sensu referente 

ao trabalhador marítimo petroleiro: as leis federais, os decretos que porventura regulamentem 

estas, as normas infralegais e as convenções e recomendações internacionais, quando estas já 

tenham sido convertidas em leis pelo Brasil ou não.  

Aqui, cabe um breve parêntesis. 

A dicotomia entre trabalhadores marítimos e trabalhadores petroleiros embarcados é, a 

nosso ver, desnecessária. 

O trabalho realizado nas plataformas diretamente com a extração de petróleo, e nas 

mesmas plataformas, sem ação direta na extração de petróleo, bem como e ainda o trabalho 

realizado nas embarcações de apoio, divide o mesmo ambiente laboral, esta sujeito aos 

mesmos desafios e oferece os mesmos riscos, os quais repassamos no capítulo 4.  

Não há, assim, motivação ou justificativa suficiente para, diferenciando ambas as 

categorias, suprimir-se direitos. Tal diferenciação por mais das vezes tem gerado demandas 

judiciais recorrentes, que almejam puramente igualar direitos entre ambas as categorias, 

levando-se em conta primordialmente a realidade de trabalho enfrentada.
403

 
404

 

Tal diferenciação só há de ser plenamente eliminada, todavia, quando da edição de 

nova legislação, apta a englobar todo o trabalhador da indústria do petróleo que labore 

                                                 
403

 “[...] Analisando-se o decisum não se vislumbra o vício apontado, uma vez que restou claro que a Turma 

declarou que a Súmula 96 seria aplicada ao caso ’por analogia’. Portanto, não se especificou que o reclamante 

seria marítimo, mas sim que o caso do autor se enquadraria, por analogia, à situação do marítimo.” TST - AIRR 

847002220105170013 84700-22.2010.5.17.0013, Relator: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de 

Julgamento: 07/08/2013, 3ª Turma. 
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 “[...] A Corte Regional manteve o indeferimento do pedido de enquadramento do autor, marinheiro de 

máquinas, nos dispositivos da Lei nº 5.811/1972, bem como os direitos e vantagens dela decorrentes da citada 

legislação, com apoio nos seguintes fundamentos: ‘O recorrente foi contratado como marinheiro de máquinas. 

Toda a documentação colacionada nos autos apontam para isto. A tese do recorrente de que os controles de 

frequência do recorrente o aponta como OILMAN,que traduzindo quer dizer o HOMEM-ÓLEO não o socorre.” 

TST - RR: 4996855319985015555  499685-53.1998.5.01.5555, Relator: Altino Pedrozo dos Santos, Data de 

Julgamento: 18/02/2004, 1ª Turma, Data de Publicação: DJ 12/03/2004. 
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embarcado. Tal atuação normativa irá, espera-se, eliminar injustiças como, por exemplo, o 

fato de que em uma mesma plataforma petrolífera um trabalhador petroleiro propriamente 

dito, que lide diretamente com a extração, só possa permanecer embarcado por 15 dias 

consecutivos, enquanto o eletricista que trabalhe na mesma plataforma irá fazê-lo por 28 dias, 

como é a praxe. 

Neste ínterim, contudo, nos debrucemos sobre a normativa atualmente existente, com 

votos de que ela seja alterada assim que possível para criar a categoria híbrida do trabalhador 

petrolífero embarcado e conceder, de maneira mais justa, os direitos que a esta categoria una 

devem assistir. 

 

 

5.1 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

 

 A lei foi a primeira fonte de direitos trabalhistas, muito antes de estes terem sido 

constitucionalizados, como visto no capítulo 3. 

 Tal fato, todavia, não diminui sua importância contemporânea como determinante 

basilar da proteção laboral, vez que seria impossível para a Constituição Federal de 88, ou 

qualquer constituição, esgotar todos os direitos e deveres aos quais fazem jus os 

trabalhadores, ou ainda especificá-los de acordo com as múltiplas facetas de cada um dos 

setores de trabalho que compõe a sociedade moderna. 

 Assim, cabe à lei (o que inclui decretos e decretos-lei do Executivo federal), a garantia 

de direitos trabalhistas particularizados a cada setor, e aos regulamentos, normas 

regulamentadoras e portarias, o esmiuçamento ainda maior quanto a esses direitos. Este ponto, 

assim, pretende examinar as leis, decretos e decretos-lei aplicáveis aos trabalhadores 

marítimos petroleiros. 

 Contudo, como na seara do setor marítimo petroleiro têm-se uma separação normativa 

dos trabalhadores aquaviários e dos trabalhadores petroleiros propriamente ditos, foi 

necessária também a separação destas categorias quando da investigação de seus instrumentos 

legais, para uma análise mais detida e completa de tais textos. 

 Assim, vejamos. 
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5.1.1 Os trabalhadores marítimos 

 

 Ao se conceituar o trabalhador marítimo, existem duas vertentes, uma mais extensa e 

outra mais estrita.  

 A primeira delas, adotada pelo Brasil na categorização dos profissionais da chamada 

Marinha Mercante, abarca duas categorias que englobam todos os setores do trabalho 

marítimo: a de aquaviários, profissionais embarcados propriamente ditos, e portuários, que 

trabalham nos portos brasileiros.
405

 

 Os aquaviários, de acordo com o Decreto 2.596/98
406

, que estabeleceu o Regulamento 

de Segurança do Tráfego Aquaviário em Águas sob Jurisdição Nacional, são catalogados em 

seis grupos: os marítimos, os fluviários, os pescadores, os mergulhadores, os práticos e os 

agentes de manobra e estocagem.  

 Os portuários, por sua vez, são trabalhadores que atuam em um porto organizado, nas 

atividades de movimentação de passageiros e na movimentação e armazenagem de 

mercadorias derivadas do tráfego aquaviário, sendo divididos nas funções de capatazia, estiva, 

conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embarcações e bloco.
407

 

 A concepção mais estrita, estabelecida pela Convenção 163 da Organização 

Internacional do Trabalho, Convenção sobre o Bem-Estar dos Trabalhadores Marítimos no 

Mar e no Porto (que foi promulgada no Brasil através do Decreto nº 2.669/98
408

), em seu 

artigo 1º, item 1, alínea “a”, define o trabalhador marítimo como “toda a pessoa empregada, 

em qualquer cargo, a bordo de um navio dedicado à navegação marítima, de propriedade 

pública ou privada, que não seja um navio de guerra”. 

 É esta concepção que adotaremos aqui, tendo em vista que o método monográfico que 

utilizamos foca no trabalho marítimo embarcado da indústria do petróleo, não nos 

                                                 
405

 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo, v. I: teoria geral. 4. ed. Barueri: Manole, 2013. 

p. 415. 
406

 BRASIL. Decreto nº 2.596, de 18 de maio de 1998. Regulamenta a Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, 

que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional. 
407

 Art. 40 -  BRASIL. Lei Federal nº 12.815, de 5 de junho de 2013. Dispõe sobre a exploração direta e indireta 

pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários; 

altera as Leis n
os

 5.025, de 10 de junho de 1966, 10.233, de 5 de junho de 2001, 10.683, de 28 de maio de 2003, 

9.719, de 27 de novembro de 1998, e 8.213, de 24 de julho de 1991; revoga as Leis n
os

 8.630, de 25 de fevereiro 

de 1993, e 11.610, de 12 de dezembro de 2007, e dispositivos das Leis n
os

 11.314, de 3 de julho de 2006, e 

11.518, de 5 de setembro de 2007; e dá outras providências. 
408

 BRASIL. Decreto nº 2.669, de 15 de julho de 1998. Promulga a Convenção nº 163 da OIT, sobre o Bem-Estar 

dos Trabalhadores Marítimos no Mar e no Porto, assinada em Genebra, em 8 de outubro de 1987. 



129 

 

interessando o trabalho portuário dentro de nosso escopo, não obstante reconhecermos a 

importância deste profissional para toda operação marítima, seja ela comercial ou industrial. 

 Continuemos. 

 Denomina-se equipagem, por sua vez, o conjunto de pessoas empregadas a serviço do 

navio mercante. Tripulante, de maneira genérica, designa o trabalhador marítimo que presta 

serviços laborais a bordo de navios mercantes
409

. A Lei Federal nº 9.537/97
410

 viria a separar 

o tripulante, profissional que exerce funções na operação da embarcação, do profissional não 

tripulante, que não exerce atribuições ligadas à operação da embarcação, prestando serviços 

eventuais a bordo. Classifica ainda o prático, que auxilia na realização de manobras nos 

portos, como um híbrido, um “aquaviário não-tripulante”. 

  Ainda que na Itália a equipagem não inclua a figura do capitão, e na Alemanha se 

considere duas espécies de equipagem, uma com e outra sem o capitão, no Brasil o art. 564 do 

Código Comercial definiu que a equipagem equivale à tripulação como um todo, o que inclui 

o capitão, oficiais, marinheiros e todas as demais pessoas empregadas no serviço do navio.
411

 

 No contexto internacional e também no Brasil, o enquadramento das categorias de 

atuação e função dos marítimos é dividido em quatro seções: a seção de convés (responsável 

pela atividade de navegação, formada pelos oficiais, suboficiais e subalternos); a seção de 

máquinas ou praça de máquinas (responsável pela operação e manutenção das máquinas e dos 

navios, formada pelo chefe de máquinas, subchefe de máquinas, oficiais de máquinas e 

assistentes); a seção de câmara (que atua no serviço de limpeza, cozinha e arrumação em 

geral, formada por subalternos nas funções de cozinheiro e taifeiro); e finalmente a seção de 

saúde (responsável pela atuação nos parâmetros de higiene, saúde e segurança do trabalho, 

formada por subalternos nas funções de enfermeiro ou auxiliar de saúde).
412

  

Como dito, as duas principais normas legais que tratam do trabalhador marítimo são o 

Código Comercial e a própria Consolidação das Leis do Trabalho. A estas, junta-se a Lei 

Federal nº 9.537/97, sobre segurança no tráfego aquaviário, e o Decreto nº 2.596/98, que a 

regulamenta. Estudaremos cada uma delas em separado. 
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5.1.1.1 Trabalho marítimo e o Código Comercial  

  

 O Código Comercial, de 26 de junho de 1850, cujo texto originalmente tratava de 

assuntos trabalhistas, administrativos e comerciais, é dos primeiros textos brasileiros a lidar 

especificamente do trabalhador marítimo.  

 Em sua segunda parte, intitulada “Do comércio marítimo”, o Código Comercial desce 

a minúcias sobre os conceitos e registros de embarcações, seus proprietários e armadores e, de 

particular interesse para esta obra, dos detalhes regulamentares e disciplinares quanto aos 

capitães, pilotos e do ajuste e soldadas dos oficiais e “gente da tripulação”, seus direitos e 

obrigações. 

 Os artigos 496 a 537 do Código Comercial se referem apenas à figura do comandante, 

o capitão da embarcação, que assume o cargo de chefia máxima da mesma, tendo poder de 

“escolher e ajustar a gente da equipagem, e despedi-la, nos casos em que a despedida possa 

ter lugar”. 

 O comandante possui função do mais alto gabarito técnico, uma vez que é dele que 

depende o sucesso ou o fracasso da expedição marítima, sendo responsável por tudo o que 

diga respeito à embarcação, carga, tripulantes e demais pessoas a bordo.   

Interessante frisar que o comandante possui funções de direito público e de direito 

privado: nas funções de ordem pública, aparece como delegado de autoridade, cumprindo e 

fazendo cumprir as leis do pavilhão nacional, exercendo poder de polícia a bordo e atuando 

como tabelião público (podendo registrar óbitos, nascimentos, celebrar casamentos, etc.); nas 

funções de ordem privada, exerce gestão náutica (relativa à navegação propriamente dita), 

gestão administrativa (de pessoal, material, etc.) e gestão comercial (relativa às obrigações do 

contrato de fretamento, onde inclusive atua como proposto do armador, o dono da 

embarcação).
413

 

 Ademais, traz o Código Comercial ainda nestes artigos detalhes sobre o registro de 

tudo que ocorrer abordo, o qual acontecia em três livros distintos, sendo um deles, o Receita e 

Despesa da Embarcação, local onde se lançaria a anotação das soldadas (salários) da 

tripulação.  

Tal ato, contudo, se praticado, tem fins apenas administrativos vez que sua qualidade 

trabalhista foi substituída pela anotação na Carteira de Trabalho e Emprego e por livro 

                                                 
413

 GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005, p.95-96. 
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específico para anotação das eventuais horas extraordinárias e transgressões dos tripulantes, 

tendo em vista a determinação do art. 29 e do art. 251 da CLT.
 414

  

 Os artigos 538 a 542 (título IV), tratam especificamente das figuras do piloto e do 

contramestre. Não merecem maior análise, tratando das necessidades de comunicação do 

piloto em caso de mudança de rumo, de sua responsabilidade por imperícia ou omissão, e dos 

deveres do contramestre. 

 Os artigos 543 a 566 (título V), por sua vez, trazem dispositivos relativos aos 

tripulantes em geral, de caráter eminentemente disciplinar e de conduta.  

Neste título temos artigos perfeitamente aplicáveis, que não colidem com o trazido na 

CLT e se pautam na razoabilidade. Da mesma forma, temos artigos teratológicos, que não 

apenas vão contra a CLT e a razoabilidade, mas contra princípios fundamentais trazidos na 

Constituição Federal de 1988, não tendo sido por ela recepcionados. 

 Como exemplo, temos o artigo 545, que trata das obrigações dos oficiais e gente da 

tripulação.
415

  

 Enquanto algumas determinações são razoáveis (“1- ir para bordo prontos para seguir 

viagem no tempo ajustado; pena de poderem ser despedidos”, “6 – finda a viagem, fundear e 

desaparelhar o navio, conduzi-lo a surgidouro seguro, e amarrá-lo, sempre que o capitão o 

                                                 
414
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mesmos tripulantes.” 
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 “Art. 545 - São obrigações dos oficiais e gente da tripulação: 

1 - ir para bordo prontos para seguir viagem no tempo ajustado; pena de poderem ser despedidos; 

2 - não sair do navio nem passar a noite fora sem licença do capitão; pena de perdimento de 1 (um) mês de 

soldada; 

3 - não retirar os seus efeitos de bordo sem serem visitados pelo capitão, ou pelo seu segundo, debaixo da mesma 

pena; 

4 - obedecer sem contradição ao capitão e mais oficiais, nas suas respectivas qualidades, e abster-se de brigas; 

debaixo das penas declaradas nos artigo n 
os

 498 e 555; 

5 - auxiliar o capitão, em caso de ataque do navio, ou desastre sobrevindo à embarcação ou à carga, seja qual for 

a natureza do sinistro; pena de perdimento das soldadas vencidas; 

6 - finda a viagem, fundear e desaparelhar o navio, conduzi-lo a surgidouro seguro, e amarrá-lo, sempre que o 

capitão o exigir; pena de perdimento das soldadas vencidas; 

7 - prestar os depoimentos necessários para ratificação dos processos testemunháveis, e protestos formados a 

bordo (artigo nº. 505), recebendo pelos dias da demora uma indenização proporcional às soldadas que venciam; 

faltando a este dever não terão ação para demandar as soldadas vencidas.” 
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exigir...”), outras são absolutamente descabidas no Estado Democrático de Direito brasileiro 

(“6 – ...sob pena de perda das soldadas vencidas;”
416

). 

 Ou ainda: art. 546
417

, que reza que quem da tripulação abandonar a viagem antes de 

começada, ou se ausentar antes de acabada, pode ser compelido com prisão ao cumprimento 

do contrato.
418

 

 Neste ponto, importante observar que a CLT, por ser lei geral, não regulamenta todos 

os extremos do contrato de trabalho marítimo, nem seria possível que conseguisse fazê-lo, por 

sua própria natureza.  Contudo, os que propugnam pela revogação parcial de alguns 

dispositivos
419

 do Código Comercial, possuem argumentos extremamente válidos nos casos 

como os acima, que vão de encontro à afirmação de parte da doutrina
420

 que reza que não se 

evidenciam conflitos significativos entre os dois textos.  

 Pela sua antiguidade (e pela criação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943) 

então, há sim de se ventilar a revogação tácita
421

 dos dispositivos constantes do Código 

Comercial no que se refere aos trabalhadores marítimos.  

 Contudo, uma terceira via também é possível, a qual por ser mais lógica nos parece 

mais prudente: que se encare o disposto no Código Comercial como fonte auxiliar nas 

questões que tratem da matéria não regulada expressamente pela CLT, trazendo elucidações e 

conceitos que auxiliam a aplicação da legislação que o substituiu na seara laboral.
422
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 Assim, a idade e o efeito subsidiário do Código Comercial fazem com que sempre seja 

necessário sopesar o estabelecido em seus artigos não apenas com o que traz a CLT, mas por 

mais das vezes com os fundamentos da própria Constituição Federal de 1988.  

Em suma, visto que não houve revogação expressa desta parte do Código Comercial, 

ao julgador resta a análise do caso concreto, e ao trabalhador (e seu sindicato), resta estar 

atento às infrações a direitos constitucionalmente garantidos que podem ser postas em prática 

quando da eventual utilização do empregador do trazido naquela legislação.  

  

 

5.1.1.2 Trabalho marítimo e a Consolidação das Leis do Trabalho 

   

 A Consolidação das Leis do Trabalho dedica sua Seção VI, denominada “Das 

equipagens das embarcações da marinha mercante nacional, de navegação fluvial e lacustre, 

do tráfego nos portos e da pesca”, a normas gerais ao trabalhador marítimo como um todo, 

mesmo levando-se em conta, como visto, a enorme gama de categorias nas quais podem ser 

divididos os trabalhadores marítimos no Brasil, bem como os diversos cargos que podem ser 

assumidos. 

 Composta pelos artigos 248 a 252, a Seção VI trata quase que em sua totalidade (art. 

248 a 251) do tempo de serviço no trabalho marítimo e das horas extraordinárias.  

 De acordo com o art. 248, o tripulante poderá ser conservado em seu posto durante 

oito horas, de modo contínuo ou intermitente, entre a primeira e a última hora do dia. Tal 

exigência, contudo, não implica na negativa do adicional noturno para o serviço realizado 

entre as dez da noite de um dia e as cinco da manhã do dia seguinte, como determinado pela 

Constituição Federal e pela própria CLT.
423

  

 Há a ressalva de que os serviços de quarto nas máquinas, passadiço, vigilância e outros 

que possam prejudicar a saúde do tripulante não serão executados por períodos maiores do 

que quatro horas, nem com intervalos menores do que esse tempo. 

 O artigo 249 prevê ainda que todo o tempo de serviço efetivo que exceda àquelas oito 

horas será considerado trabalho extraordinário sujeito à compensação prevista no artigo 250, 

exceto se se tratar de responsabilidade pessoal do tripulante no desempenho de funções de 

direção, na iminência de perigo que ameace a embarcação, seus passageiros ou carga, por 
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 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo, v. I: teoria geral. 4. ed. Barueri: Manole, 2013, 

p. 497. 



134 

 

motivo de tarefas que envolvam todo o pessoal de bordo, ou ainda, na navegação lacustre ou 

fluvial, quando dita tarefa for destinada ao abastecimento do navio ou embarcação de 

combustível e rancho, bem como por efeitos das contingências da natureza da navegação ou 

transposição de pontos difíceis. 

 Neste ponto, um necessário parêntesis. 

Parte da doutrina
424

 parece entender, pela redação do artigo 249, que é realizada uma 

proibição da categorização de extraordinariedade das horas que extrapolarem a jornada 

normal de trabalho por execução das atividades trazidas no bojo de dito artigo. 

Desta interpretação, contudo, não optamos por compartilhar. 

Em primeiro porque, se fosse este o caso, apenas na primeira das situações (“em 

virtude de responsabilidade pessoal do tripulante e no desempenho de funções de direção, 

sendo consideradas como tais todas aquelas que a bordo se achem constituídas em um único 

indivíduo com responsabilidade exclusiva e pessoal”) é que poderia se entender correta a ideia 

de desconfiguração das horas extraordinárias, visto que ao se tratar de responsabilidade 

pessoal do tripulante no desempenho de funções de direção, não decorre de conduta do 

empregador a necessidade de prorrogar a jornada
425

, vez que exercida função equiparada a 

cargo de confiança.  

Em segundo, porque nos incomoda bastante a acepção de que as demais atividades, 

pela mera natureza do serviço
426

, seriam elementos de desnaturação das horas extraordinárias, 

ou que seria essa a intenção do legislador com a redação do artigo 249.  

Ora, todas estas situações
427

 são inerentes à atividade da navegação e, em que pese 

serem de natureza imperiosa (diríamos até imperiosíssima em alguns casos, como quando 

relativos à salvaguarda da segurança da embarcação), tal fato apenas reitera sua necessidade 

de configuração como hora extraordinária, visto que, afinal, a necessidade imperiosa é um 

dos motivadores do serviço extraordinário, conforme o art. 61, caput e §2º da própria CLT. 
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 “[...] b) na iminência de perigo, para salvaguarda ou defesa da embarcação, dos passageiros, ou da carga, a 
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Da mesma forma é o caso do §1º do artigo 249, que reza que aos domingos e feriados 

o trabalho que não se destine i) aos serviços de quartos e vigilância, movimentação das 

máquinas e aparelhos de bordo, limpeza e higiene da embarcação, preparo da alimentação da 

equipagem e dos passageiros e socorros de urgência ao navio ou pessoal; e ii) que seja ao fim 

da navegação ou das manobras para a entrada ou saída de portos, atracação, desatracação, 

embarque ou desembarque de carga e passageiros; será considerado extraordinário.  

Entendemos que apenas quis o legislador definir as exceções à regra do art. 250, que 

trata do regime de compensação de horas extraordinárias e na computação de suas frações 

como hora cheia, e não na proibição destas horas quando na realização destas determinadas 

atividades, o que seria por demais injusto.
 428

 

 Ainda no quesito das horas extraordinárias, mais uma observação se faz necessária: 

quanto à questão do que seria considerado tempo de efetivo exercício quando do tempo à 

disposição do obreiro, no caso em particular dos trabalhadores marítimos.  

Expliquemos. 

 A regra geral, disposta no art. 4º da CLT, reza que todo o período em que o 

trabalhador está à disposição do empregador no centro de trabalho, tanto aguardando como 

executando ordens, é considerado de efetivo exercício
429

.  

Assim, digamos que um empregado comum, em determinado dia, dê mais do que oito 

horas no local de trabalho a pedido do empregador, mas fique apenas aguardando suas ordens, 

por falta de demanda, por exemplo. Essas horas além da jornada serão computadas como 

horas extraordinárias para todos os fins, ainda que o trabalhador não tenha efetivamente 

trabalhado.  

 Contudo, como não é possível no caso do empregador dos marítimos impedir a sua 

permanência no local de trabalho (vez que ele se confunde com o local de 

descanso/lazer/folga), não há como se aplicar, automaticamente, a presunção do tempo à 

disposição como tempo de trabalho, de maneira que para configurar horas extras é necessário 

que o trabalhador marítimo comprove que não estava em descanso.
430

 
431
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 Superados esses pontos, continuemos. 

 O artigo 250, por sua vez, define a compensação das horas extraordinárias, afirmando 

que poderá tal ser feita no dia seguinte ou subsequente, dentro das horas de trabalho normal e 

mediante conveniência do serviço, ou no fim da viagem, através do salário. Define ainda que 

a fração das horas extraordinárias será computada como hora cheia. 

 O artigo 251 trata dos dois livros de registro de bordo de cunho trabalhista para os 

tripulantes, sendo um destinado para as anotações das horas extraordinárias de cada 

empregado e outro destinado à anotação das faltas disciplinares dos mesmos. 

 O artigo 252 trata da competência da Delegacia do Trabalho Marítimo para as 

reclamações quanto a ordens emanadas por superior hierárquico. 

 Importante ainda falar do quesito da remuneração do trabalhador marítimo.  

Não há, na CLT, disposição específica sobre dita classe, estando ela submetida ao 

regime geral previsto nos artigos 457 a 467 daquele diploma legal. Contudo, a remuneração 

do trabalhador marítimo, denominada “soldada-base”, possui peculiaridades definidas 

conforme a política salarial da empresa e acordos ou convenções coletivas de trabalho.  

Pode incluir, assim, diárias, bonificações em dólares em viagens para o exterior, 

adicionais de insalubridade e periculosidade, gratificações, benefícios como plano de saúde e 

odontológico, adicional por tempo de serviço, seguro de vida, e diversos outros, chamados 

pela doutrina de fringe benefits. 
432

 
433

 

 Por fim, necessária observação quanto à questão deveras importante das horas in 

itinere. 

 As horas in itinere são um critério informador da composição da jornada de trabalho 

que agregam, no Brasil, o tempo de deslocamento ao quantitativo de horas trabalhadas em 

                                                                                                                                                         
431

 RECURSO ORDINÁRIO. EMPREGADO EMBARCADO. HORAS EXTRAS. Aos marítimos não se pode 

aplicar a norma geral do artigo 4º da CLT, uma vez que não se impede a permanência do empregado que trabalha 

embarcado no seu local de trabalho. A impossibilidade de tal conduta faz com que a presunção de que o 

empregado esteja à disposição do empregador seja invertida, já que a permanência do obreiro fora da sua jornada 

não é considerada hora extra, mas, sim, realmente, período de descanso. (Inteligência da Súmula n.º 96 do TST.) 

(TRT-1 - RO: 11902120115010014 RJ, Relator: Flavio Ernesto Rodrigues Silva, Data de Julgamento: 

18/09/2013, Décima Turma, Data de Publicação: 30-09-2013) 
432

 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo, v. I: teoria geral. 4. ed. Barueri: Manole, 2013, 

p. 492. 
433

 As soldadas, ainda, conforme estipula o Código Comercial em seus artigos 564 e 565, podem assumir para 

todos os indivíduos da equipagem, a forma de hipoteca tácita no navio e fretes, uma forma de hipoteca especial 

destinada a garantir o pagamento da remuneração. 



137 

 

casos específicos: quando, tratando-se de local de difícil acesso, ou não servido por transporte 

público, o empregador fornece a condução ao empregado.
 434

  

 Dito benefício era resguardado pelo art. 58, §2º, da CLT
435

, e pacificado pela Súmula 

90 do TST
436

, sendo particularmente importante no caso dos trabalhadores marítimos não 

petroleiros
437

 vez que, por mais das vezes, especialmente nos casos de embarcações que não 

aportam com frequência (como as FPSO
438

), o local de trabalho é de difícil acesso e o 

transporte é fornecido pelo empregador, geralmente por meio de outras embarcações ou por 

helicóptero. 

                                                 
434

 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 16. ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 982. 
435

 “Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 

8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. 

[...] 

§ 2
o
 O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de 

transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou 

não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução.”  
436

 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 90. HORAS "IN ITINERE". TEMPO DE SERVIÇO 

(incorporadas as Súmulas nºs 324 e 325 e as Orientações Jurisprudenciais nºs 50 e 236 da SBDI-1) - Res. 

129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005   

I - O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o local de trabalho de 

difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, e para o seu retorno é computável na jornada de 

trabalho. (ex-Súmula nº 90 - RA 80/1978, DJ 10.11.1978)   

II - A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte público 

regular é circunstância que também gera o direito às horas "in itinere". (ex-OJ nº 50 da SBDI-1  - inserida em 

01.02.1995)   

III - A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas "in itinere". (ex-Súmula nº 324 

– Res. 16/1993, DJ 21.12.1993)   

IV - Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas "in 

itinere" remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. (ex-Súmula nº 325 – Res. 

17/1993, DJ 21.12.1993)   

V - Considerando que as horas "in itinere" são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a 

jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. (ex-OJ nº 236 da 

SBDI-1 - inserida em 20.06.2001).  
437

 O mesmo não poderia ser garantido aos petroleiros, ressalva a jurisprudência, vez que por serem regidos por 

legislação específica que obriga o empregador a fornecer transporte quando o local for de difícil acesso, não há 

de se falar em horas in itinere, vez que estas dependem da faculdade do empregador de fornecer transporte: 

HORAS IN ITINERE. PETROBRÁS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. LEI Nº 5.811/72. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 90 DO TST. A Lei nº 5.811/72 regulamenta as condições específicas de 

trabalho dos petroleiros e dos trabalhadores de plataforma marítima, atribuindo-lhes vantagens próprias, 

decorrentes das atividades por eles executadas. A jurisprudência dominante desta Corte Superior firma-se no 

sentido de não reconhecer o direito a horas itinerantes para tais trabalhadores, pois, se o fornecimento gratuito do 

transporte para o local de trabalho decorre de imposição legal, cessa a importância que se dá ao fato de o 

trabalhador, regido pela referida lei, se ativar ou não em plataforma de petróleo, supostamente de difícil acesso. 

Nesse contexto, é impertinente a Súmula 90 do TST. Recurso de revista conhecido e provido, para julgar 

improcedente a reclamação trabalhista .(TST - RR: 1354004920005010481 135400-49.2000.5.01.0481, Relator: 

Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 23/04/2008, 8ª Turma,, Data de Publicação: DJ 25/04/2008.) 
438

 Flotating Production Storage and Offloading, um tipo de plataforma petrolífera móvel, como visto no 

capítulo 3. 
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 Assim, essas horas de deslocamento não apenas integravam a jornada de trabalho, 

como poderiam ser computadas como horas extraordinárias se extrapolassem dita jornada, 

devendo incidir o adicional específico.  

 Contudo, a Lei Federal nº 13.467/17
439

, que recentemente instituiu a chamada 

“reforma trabalhista”, aboliu expressamente as horas in itinere, trazendo nova redação ao art. 

58, §2º da CLT
440

. 

 Desta forma, os trabalhadores marítimos que não possuam o direito ao benefício 

ressalvado em contrato quando da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.467/17
441

, ou que 

assinem novos contratos de trabalho que não o tragam, já não poderão contar com o resguardo 

legal às horas in itinere, salvo se estas fizerem parte de acordo ou convenção coletiva.    

  

 

5.1.1.3 Trabalho marítimo e legislação complementar relevante 

 

 Interessa ainda aos trabalhadores marítimos uma breve análise das legislações que 

tratam da ordenação do transporte aquaviário e de sua segurança, todas aprovadas no período 

de 1997 a 1998, no que abarque repercussões quanto a seus direitos trabalhistas, ou que os 

complementem de maneira relevante.
442

 

 A Lei Federal nº 9.342/97
443

 dispôs sobre a ordenação do transporte aquaviário no 

Brasil, tratando de itens como bandeira (quais embarcações têm direito a arvorar bandeira 

brasileira), os regimes de navegação (quais nacionalidades de embarcações podem realizar 

cada tipo de navegação em águas brasileiras), detalhes sobre o afretamento de embarcações
444

 

                                                 
439

 BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, e as Leis n

os
 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de 

maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. 
440

 “ Art. 58. [...] 

§2º O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e 

para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não 

será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.“ (Redação alterada pela 

Lei Federal nº 13. 467/17, atualmente em vacatio). 
441

 Em 13 de novembro de 2017, 120 dias após sua publicação oficial. 
442

 Os decretos que aprovaram e incorporaram ao ordenamento brasileiro as recomendações ou convenções da 

Organização Internacional do Trabalho, não obstante serem também legislação complementar de suma 

importância, serão abordados em tópico próprio neste capítulo. 
443

 BRASIL. Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997. Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá 

outras providências. 
444

 Fretamento, ou afretamento, é um contrato pelo qual o armador ou proprietário de um navio mercante se 

obriga, mediante pagamento de frete, a transportar mercadorias de um porto a outro, tratando-se, assim, de um 

contrato que diz respeito à locação do navio para prestação de serviços e transporte. Via de regra, quando o navio 

é cedido sem a obrigação do transporte, não há fretamento, mas sim locação do navio. A legislação brasileira, 
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e regimes de registro, além de trazer para o viés legal definições importantes quanto a 

elementos típicos da marinha mercante, como o armador. 

 Ademais, é ela quem reza que a navegação de apoio marítimo é aquela à qual pertence 

o trabalhador marítimo da indústria do petróleo (de quem, afinal, tratamos), visto que define 

que dita navegação é aquela realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em 

águas territoriais e na ZEE especificamente nas atividades de pesquisa e lavra de 

hidrocarbonetos e minerais
445

. Assim, por esta lei se reconhece formalmente que a navegação 

de apoio marítimo é algo inerente à atividade petrolífera. 

 No que tange demais aspectos relevantes para o trabalhador marítimo, acreditamos 

serem estes restritos a dois pontos: o artigo 4º e o §5º do artigo 11. 

 O artigo 4º define que, nos casos de embarcações com bandeira brasileira
446

, 

necessariamente o comandante, o chefe de máquinas e dois terços da tripulação devem ser 

brasileiros.  

 Como pela mesma lei à embarcações estrangeiras não se permite a operação de todos 

os regimes de navegação, salvo quando afretadas por empresas brasileiras (e mesmo assim 

quando verificada inexistência de embarcação brasileira de mesmo porte, necessidade de 

interesse público ou em substituição a embarcações em construção no país), este artigo almeja 

criar reserva de mercado para os trabalhadores marítimos brasileiros, evitando que 

embarcações antes estrangeiras arvorem bandeira brasileira com o mero intuito de 

conveniência, mantendo sua tripulação de origem.  

 Essa “reserva nacional” é relativizada para os navios que fizerem o Registro Especial 

Brasileiro (REB), uma espécie de segundo registro de propriedade naval que almeja combater 

a prática da bandeira de conveniência através da cessão, a quem dele fizer parte, de uma série 

de benefícios, como a exclusão das receitas de frete decorrentes de importação e exportação 

                                                                                                                                                         
contudo, não distingue as formas de utilização do navio e trata-as todas como afretamento (GIBERTONI, 2005, 

p. 173). Assim, pela Lei Federal nº 9.432/97, seriam três os tipos de afretamento: a casco nu (o afretador tem a 

posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo indeterminado, designando inclusive a equipagem); por 

tempo (o afretador recebe a tripulação armada e tripulada, para operar por tempo determinado); e o por viagem 

(onde o fretador se obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação, com tripulação, à disposição do 

afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens). 
445

 Reza ainda que os demais tipos de navegação são: de apoio portuário (exclusivamente em portos e terminais), 

de cabotagem (entre portos brasileiros), de interior (em hidrovias interiores) e de travessia (entre duas margens 

ou transversalmente aos cursos de rios e canais). 
446

  Que, por inteligência do artigo 3º da mesma lei, só pode ser a) aquela inscrita no Registro de Propriedade 

Marítima do Brasil, de propriedade de pessoa física residente e domiciliada no país ou de empresa brasileira; ou 

b) sob contrato de afretamento a casco nu com empresa brasileira, quando suspende-se provisoriamente a 

bandeira no país de origem. 



140 

 

de mercadorias das bases de cálculo de contribuições para PIS e COFINS.
447

 Nos casos das 

embarcações com REB, devem ser brasileiros apenas o comandante e o chefe de máquinas. 

 O §5º do artigo 11, por sua vez, traz curiosa menção à necessidade de que sejam 

celebradas novas convenções e acordos coletivos de trabalho para as tripulações das 

embarcações registradas no REB, “os quais terão por objetivo preservar as condições de 

competitividade com o mercado internacional”.  

 Tal menção da necessidade de celebração de novas convenções e acordos coletivos é, 

a nosso ver, descabida e não possui força cogente, não podendo interferir, anular ou motivar 

novos termos às negociações coletiva realizadas.
448

  

 Por sua vez, a Lei Federal nº 9.537/97 dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário 

em águas sob jurisdição nacional.  

Trata, especificamente, de uma série de normas quanto a atribuições da autoridade 

marítima (Ministério da Marinha), as medidas administrativas que por ela podem ser 

aplicadas, as penalidades e detalhes sobre o serviço de praticagem, e uma recapitulação do 

papel do comandante, atualizando aquilo encontrado no Título III do Código Comercial. 

 Sua maior contribuição aos trabalhadores marítimos diz respeito à efetiva 

caracterização de tal categoria como empregado, e não como cooperativado ou admitido por 

qualquer outra forma que não seja o contrato de trabalho.
449

   

 Ademais, reza que os termos do embarque e desembarque do tripulante se submetem 

às regras de dito contrato de trabalho, bem como estabelece a imposição da necessidade de 

habilitação específica, a ser concedida para o exercício de cargos e funções a bordo das 

embarcações. 

 Por fim, o Decreto nº 2.596/98, que estabelece o regulamento de segurança do tráfego 

aquaviário traz, entre outras coisas, as medidas complementares aptas a efetivar o porte, uso e 

                                                 
447

 ESTUDOS ADUANEIROS. REB, Pré-REB e Pró-REB. Disponível em: 

<https://estudosaduaneiros.com/reb/>. Acesso em: 10 ago. 2017. 
448

 Ressalve-se ainda que “condições de competitividade”, por mais das vezes, é termo que costuma se apresentar 

como eufemismo para precarização de direitos trabalhistas. 
449

 “[...] o reclamante exercia a função de marinheiro de convés do rebocador CABEDELO (de propriedade da 

CODERN), considerado, portanto, aquaviário na forma da Lei nº 9.537/97, que dispõe sobre a segurança do 

trânsito aquaviário em águas sob jurisdição nacional. De acordo com a lei, o trabalhador dessa categoria 

profissional deve ser enquadrado como empregado, e não como cooperativado, conforme o art. 7º da referida lei: 

[...] O tripulante na acepção literal dessa lei, ‘é o aquaviário ou amador que exerce funções, embarcado, na 

operação da embarcação’ (art. 2º, XX). Assim, a legislação não admite outra forma de contratação do empregado 

senão a modalidade de contrato de trabalho.” (TST - AIRR: 772005420115210013 77200-54.2011.5.21.0013, 

Relator: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 20/11/2013, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

29/11/2013) 
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infrações relativas ao certificado de habilitação, de interesse para o trabalhador marítimo por 

penalizar tanto quem conduza embarcação sem habilitação para operá-la, como quem contrate 

tripulantes que não a tenham. 

  

 

5.1.2 Os petroleiros e a Lei Federal nº 5.811/72 

 

 A jornada de trabalho efetuada pelos petroleiros, seja em terra ou mar, engloba 

situações que não condizem com a rotina do trabalhador comum, tendo características 

particulares quanto à necessidade de horas de trabalho e regimes de revezamento e 

sobreaviso.  

 Desta forma, necessário era legislação própria, que regulamentasse suas jornadas de 

trabalho e confirmasse suas garantias, delimitando conceitos como repouso e adicionais, 

necessários a regime tão peculiar de trabalho.  

 A categoria dos petroleiros recebeu atenção legislativa específica com a edição da Lei 

Federal nº 5.811, em 1972, ainda vigente. Dita peça legislativa definiu a categoria dos 

petroleiros como a pertencente aos empregados que trabalhem nas atividades de exploração, 

perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica 

e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos. 

 As condições do trabalho, que necessita de supervisão e atenção ímpar, foram levadas 

em consideração no estabelecimento do regime de revezamento, que é autorizado quando 

imprescindível à continuidade operacional, nos termos do art. 2º da Lei. 

 Vale ressaltar que o regime de revezamento ininterrupto em turnos é aquele onde há 

jornadas rotativas, sem fixação de horário, podendo o empregado realizar seu trabalho pela 

manhã, à tarde ou à noite, de modo descontínuo.
 450

 

 O turno no regime de revezamento dos petroleiros é de oito horas, sendo que, em 

situações especiais, e somente nelas, pode ser expandido por mais um terço, abarcando o total 

de doze horas por turno. Estas situações, como bem especifica as alíneas do parágrafo 

primeiro daquele mesmo artigo 2º, são as atividades de exploração, perfuração, produção e 

transferência de petróleo do mar e as realizadas em áreas terrestres distantes ou de difícil 

acesso. 

                                                 
450

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho, 

relações individuais e coletivas do trabalho. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 781. 
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 A localização de tais áreas de exploração justifica uma utilização mais focada da mão 

de obra, logo a possibilidade especial do turno de doze horas. 

 Neste ponto importante realizar uma ressalva.  

 A Constituição Federal de 1988 previu em seu artigo 7º, XIV, que os turnos 

ininterruptos de revezamento teriam jornada de seis horas, salvo negociação coletiva. Muitas 

discussões se iniciaram, assim, com a entrada em vigor da Carta Maior, no sentido de se 

estariam ou não revogados tacitamente os artigos da Lei Federal nº 5.811/72 que se referiam a 

jornadas de trabalho de oito e doze horas, eis que, portanto, superiores àquelas seis horas de 

que tratava o artigo da Carta Maior.  

 Tal celeuma, não obstante entendimentos divergentes da doutrina
451

, foi resolvida com 

a edição da Súmula 391 do Tribunal Superior do Trabalho
452

 que, convertendo antigas 

Orientações Jurisprudenciais, definiu em seu inciso primeiro ter a Lei Federal nº 5.811/72, 

particularmente no que tange a duração da jornada no regime de revezamento, sido 

recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 

 Com isso, não se torna necessário o instrumento coletivo para a ocorrência das 

jornadas de oito e doze horas dos petroleiros, nem restam ditas jornadas impraticáveis, visto 

que se entendeu tratar de regime mais benéfico do que aquele previsto na Constituição 

Federal
453

, além de trazido por legislação de caráter especial, voltada especificamente à 

categoria, enquanto os termos da Carta Maior seriam genéricos a qualquer classe trabalhista. 

 A questão restou então resolvida, tendo sido sucessivamente sedimentada por 

reiterados julgados do TST
454

 e do Supremo Tribunal Federal
455

, não havendo mais que se 

                                                 
451

 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 516. 
452

 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 391. PETROLEIROS. LEI Nº 5.811/72. TURNO 

ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS E ALTERAÇÃO DA JORNADA PARA 

HORÁRIO FIXO (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 240 e 333 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 

20, 22 e 25.04.2005. I - A Lei nº 5.811/1972 foi recepcionada pela CF/1988 no que se refere à duração da jornada 

de trabalho em regime de revezamento dos petroleiros. (ex-OJ nº 240 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001) II - A 

previsão contida no art. 10 da Lei nº 5.811/1972, possibilitando a mudança do regime de revezamento para 

horário fixo, constitui alteração lícita, não violando os arts. 468 da CLT e 7º, VI, da CF/1988. (ex-OJ nº 333 da 

SBDI-1 - DJ 09.12.2003) 
453

 RECURSO DE REVISTA. PETROLEIROS. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. 

LEI Nº 5.811/1972.  A Lei nº 5.811/1972 foi recepcionada pela Constituição Federal (art. 7º, inc. XIV), visto que, 

por seu intermédio, estabeleceram-se condições especiais de trabalho para os petroleiros, mais favoráveis que a 

jornada de seis horas assegurada pelo dispositivo constitucional aos trabalhadores em geral. Recurso de revista a 

que se dá provimento. (TST - RR: 1552007619995050161  155200-76.1999.5.05.0161, Relator: Gelson de 

Azevedo, Data de Julgamento: 16/03/2005, 5ª Turma,Data de Publicação: DJ 08/04/2005.) 
454

 São diversos os julgados neste sentido, sendo que trouxemos, a título exemplificativo: a) TST- RR 

2892600852002504  2892600-85.2002.5.04.0900, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de 

Julgamento: 25/06/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 01/08/2008; b) TST - E-RR: 40004520035090654  

4000-45.2003.5.09.0654, Relator: Vantuil Abdala, Data de Julgamento: 24/03/2008, Subseção I Especializada 
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falar em afronta à Constituição das jornadas de regime ininterrupto de revezamento de oito e 

doze horas previstas na Lei Federal nº 5.811/72, restando plenamente cabíveis, portanto.  

 Isto posto, continuando o estudo da referida legislação trabalhista petrolífera, 

importante notar ainda que a localização das áreas de exploração tanto terrestres (quando 

distantes ou de difícil acesso) como marítimas, permite, como reza o §2º do artigo 2 da Lei 

Federal nº 5.811/72, que exija o empregador a disponibilidade do empregado no local de 

trabalho ou nas suas proximidades no intervalo destinado a repouso e alimentação.  

 Em realidade, como já visto, seria um contrassenso tanto em termos econômicos como 

em termos operacionais, especialmente no caso das plataformas marítimas, que retornasse o 

empregado ao final de cada dia trabalhado à sua residência, centenas ou muitas vezes milhares 

de quilômetros de distância do local de labor. 

 Ao regime em turno de revezamento de oito horas, a Lei Federal nº 5.811/72 garante 

ainda o pagamento do adicional noturno, conforme previsto na CLT
456

 e em seus moldes, bem 

como o pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação (que será gratuita, no posto de 

trabalho, durante o turno em que estiver em serviço), além de direito a repouso de vinte e 

quatro horas consecutivas a cada três turnos.  

 Ao regime em turno de revezamento de doze horas, é garantido além dos adicionais 

supra, alojamento e repouso de vinte e quatro horas a cada turno trabalhado. Em ambos os 

regimes, a Lei Federal nº 5.811/72 garante transporte gratuito ao local de trabalho. 

                                                                                                                                                         
em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DJ 04/04/2008; e c) TST - RR: 6922100312002504  6922100-

31.2002.5.04.0900, Relator: Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 06/06/2007, 4ª Turma, Data de 

Publicação: DJ 22/06/2007. 
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 “[...] Irretocável a decisão proferida pela Turma no sentido de não conhecer da revista obreira, uma vez que o 

Tribunal Regional decidiu a questão em harmonia com o entendimento consagrado no item I da Súmula n. 391 
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 “Art. 73. -  Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração 

superior a do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo 

menos, sobre a hora diurna.  

§ 1º A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos.  

§ 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 

horas do dia seguinte.   

§ 3º O acréscimo, a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza 

de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito, tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos 

diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas 

atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando 

exceder desse limite, já acrescido da percentagem.  

§ 4º Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de 

trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos.  

§ 5º Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo.” 
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 Sob a justificativa daquela mesma necessidade de continuidade operacional, pode o 

petroleiro com responsabilidade de supervisão, engajado com trabalhos de geologia de poço, 

ou ainda em trabalhos de apoio operacional a atividades petroleiras em mar ou em áreas 

terrestres distantes ou de difícil acesso, ser mantido em regime de sobreaviso de vinte e quatro 

horas, o qual dará direito a repouso de mesma monta a cada período, bem como a 

remuneração adicional correspondente a cinquenta por cento do salário básico. 

 O sobreaviso, conforme originalmente previsto no artigo 244 da CLT (que se refere a 

ferroviários, ressalve-se), é caracterizado pela estada do empregado em sua casa, aguardando 

ser chamado para o serviço e permanecendo durante seu descanso em estado de expectativa.  

No caso dos petroleiros, a diferença é que estes quando de sobreaviso já se encontram à 

disposição do empregador, e não em suas residências.
 457

  

 Quanto ao repouso semanal remunerado, em seu artigo 7º a Lei Federal nº 5.811/72 já 

estabelece que i) o repouso concedido após os três turnos do regime de revezamento com 

jornada de oito horas, ii) após o único turno do regime de revezamento com jornada de doze 

horas, e iii) após as vinte e quatro horas em regime de sobreaviso; respectivamente os itens V 

do art. 3º, II do art. 4º e I do art. 6º, quitam a obrigação patronal, substituindo aquele repouso 

semanal. 

 Estabelece ainda a Lei Federal nº 5.811/72 que o petroleiro em regime de revezamento 

de 12 horas, motivado pelas situações especiais que são as atividades de exploração 

petrolífera em mar ou áreas terrestres distantes, e ainda aquele em regime de sobreaviso de 24 

horas por necessidade de continuidade operacional, não poderá permanecer em serviço por 

mais de quinze dias consecutivos. 

 Também dita legislação traz que a alteração por parte do empregador do regime de 

trabalho que incida na supressão ou redução de vantagens implicará em indenização paga ao 

empregado, que deve corresponder a um só pagamento de igual monta à média das vantagens 

percebidas nos últimos doze meses anteriores à mudança, para cada ano ou fração igual ou 

superior a seis meses de permanência nos regimes de revezamento ou sobreaviso. Tal 

alteração, se excluir o empregado do regime de revezamento, não será ilícita, cabendo apenas 

a percepção da indenização mencionada supra. 
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 Por fim, a Lei Federal nº 5.811/72 prevê que em casos de cumprimento de jornada 

inferior a oito horas, as vantagens trazidas pela peça legislativa apenas serão percebidas se 

houver acordo individual ou coletivo. 

 

 

5.2 AS NORMAS ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E 

PROCEDIMENTOS AQUAVIÁRIOS APLICÁVEIS AO TRABALHADOR MARÍTIMO 

DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

 A Constituição Federal de 1988 prevê, no seu artigo 7º, inciso XXII, que a redução 

dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, é um dos 

direitos fundamentais dos trabalhadores.  

 Não obstante, contudo, ser impossível a obtenção de um ambiente totalmente isento de 

riscos, a busca da eliminação dos ricos já conhecidos, através do empenho da descoberta de 

soluções sempre que introduzida nova tecnologia apta a tanto, é necessária.  

 Destarte, é esta a função da legislação infraconstitucional que, aliada às convenções 

internacionais, procura dar o substrato para que o ambiente de trabalho apresente cada vez 

menos danos, garantindo-se o direito previsto em sede constitucional.
458

 

 Ademais, funciona ainda a normativa infralegal como forma de regulamentar detalhes 

administrativos específicos às diversas categorias de trabalhadores, adaptando-se a seus 

contextos. 

 No caso dos trabalhadores marítimos da indústria do petróleo, esses papeis acima são 

efetivados na forma das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, e 

nas Normas da Autoridade Marítima, a Marinha do Brasil. 

 Vejamo-las. 

 

 

5.2.1 As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho  

 

 A razão de existência dos regulamentos está na necessidade de aproximar da aplicação 

prática, com prescrições particularizadas, as máximas gerais estabelecidas em forma de lei.
459
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 ROSSIT, Liliana Allodi. O meio ambiente de trabalho no direito ambiental brasileiro. São Paulo: LTr, 2001, 

p. 149. 
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A legislação brasileira de proteção ao trabalho assim, especialmente no campo de saúde e 

segurança do trabalho, costuma procurar evitar imposições excessivamente casuísticas.  

 Por esse motivo se atribui ao Ministério do Trabalho e Emprego competência para 

regulamentar a aplicação das normas de caráter geral, tendo em vista a natureza da atividade, 

o local de prestação dos serviços e as constantes inovações científicas e tecnológicas.
460

 

 Desta forma é que, com esteio no artigo 200 da CLT
461

, o Ministro do Trabalho 

expede as chamadas Normas Regulamentadoras, ou NRs.  

 As Normas Regulamentadoras foram aprovadas pela Portaria nº 3.214/78, e indicam 

padrões que devem ser seguidos pelos empregadores, tendo como objetivo a adequação do 

ambiente de trabalho. São, assim, de observância obrigatória pelas empresas privadas e 

públicas, pelos órgãos públicos de administração direta e indireta, e ainda pelos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário que possuam empregados regidos pela CLT.
462

 

 Cada uma das Normas Regulamentadoras possui uma temática específica, sendo 

algumas delas voltadas para setores de trabalho em particular, enquanto outras abrangem 

mecanismos aplicáveis a todos os setores.
463

 

 A NR-02, por exemplo, prevê a inspeção prévia, de maneira que todo estabelecimento 

novo, antes de iniciar suas atividades, deve solicitar aprovação de suas instalações ao Órgão 

Regional do MTE, o qual emitirá um Certificado de Aprovação de Instalações após a 

inspeção, sendo que quaisquer modificações substanciais nas instalações ou nos equipamentos 

do estabelecimento devem ser comunicadas a dito órgão. 

 A NR-03 permite o embargo de obras e/ou interdição do setor de serviço, máquina ou 

equipamento pelo Delegado Regional do Trabalho sempre que haja risco grave e iminente 

para o trabalhador. Tal norma é efetivação administrativa e detalhada do disposto no art. 161 

da CLT.
464
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 “Art. 200 - Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata 
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462

 ROSSIT, Liliana Allodi. O meio ambiente de trabalho no direito ambiental brasileiro. São Paulo: LTr, 2001, 

p.149. 
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 “Art. 161 - O Delegado Regional do Trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre 

grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou 
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 A NR-07, por sua vez, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação 

com o objetivo de prevenir danos no ambiente de trabalho, do Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional, também conhecido como PCMSO, o qual prevê a realização de 

exames médicos compatíveis com o tipo de atividade desenvolvido pela empresa e com os 

ricos que esta apresenta.
465

 

 A NR-09, trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, que 

também tem como escopo a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através 

da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle de riscos ambientais 

existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, sendo mais um reforço na busca 

do ambiente de trabalho adequado.
466

  

Atualmente existem trinta e seis Normas Regulamentadoras em vigor, sendo que 

várias delas, como as citadas acima, são aplicáveis a nível geral no trabalho petrolífero 

marítimo. 

 Todavia, dada a sua especificidade, para o âmbito deste trabalho, resolvemos no deter 

com mais profundidade em duas particulares Normas Regulamentadoras: a NR-30, que trata 

da segurança e saúde no trabalho aquaviário, e a nova NR específica para plataformas de 

petróleo que, apesar de ainda não estar em vigor, teve seu texto posto para consulta pública 

em 2013. 

 Importante ressaltar que o anexo II da NR-30 já tratava dos requisitos mínimos de 

segurança e saúde no trabalho a bordo de plataformas e instalações de apoio “empregadas 

com a finalidade de exploração e produção de petróleo e gás do subsolo marinho”. Todavia, o 

lançamento do texto da futura NR-38 como específico para este tipo de trabalho parece 

demonstrar ainda maior preocupação com as características deste ambiente laboral em 

particular. 

 Continuemos. 

 A NR-30, lançada em 2002, tem como objeto a proteção e a regulamentação das 

condições de segurança e de saúde dos trabalhadores aquaviários, sendo aplicável tanto aos 

trabalhadores das embarcações comerciais, de bandeira nacional, como às de bandeira 

estrangeira. 

                                                                                                                                                         
equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão, tomada com a brevidade que a ocorrência exigir, as 

providências que deverão ser adotadas para prevenção de infortúnios de trabalho.” 
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 Logo em seu início (item 4), determina que deve ser implementado um Grupo de 

Segurança e Saúde no Trabalho a Bordo de Embarcações em toda embarcação de bandeira 

nacional com no mínimo 100 de arqueação bruta  - AB (medida do volume interno do navio, 

do inglês gross tonnage), e em toda embarcação de bandeira estrangeira com mesma 

capacidade que navegue por mais de 90 dias em águas brasileiras. 

 Dito grupo deve ser composto pelo encarregado da segurança, pelo chefe de máquinas, 

pelo representante da seção de convés, pelo responsável pela seção de saúde (quando 

existente) e pelo responsável pela guarnição de máquinas. 

 Seu objetivo é manter procedimentos que visem à preservação da segurança e saúde 

no trabalho, bem como do meio ambiente, atuando de maneira preventiva e contribuindo para, 

com esforços de toda a tripulação, melhorar as condições de trabalho e bem-estar a bordo. É 

responsável, ainda, por analisar, investigar e discutir as causas de acidentes de trabalho, bem 

como zelar para que todos a bordo recebam e usem equipamentos de proteção individual para 

controle das condições de risco. 

 A NR-30 detalha ainda, com minúcias, as condições para convivência e conforto à 

bordo, com especificações para espaços como cozinha (garrafas de GLP devem estar fora do 

recinto), quartos (camas devem ter lâmpada individual para leitura), banheiros (divisórias 

entre os vasos sanitários), como devem ser conservados os corredores (desobstruídos), os 

pisos, e todos os demais detalhes ambientais da embarcação que possam repercutir na saúde e 

segurança dos aquaviários. 

 Em seguida, a NR-30 entra em especificações por categoria de embarcação, como as 

de pesca, industrial e transporte. Em seu apêndice III, determina ainda meios de salvamento e 

sobrevivência 

 Por fim, como mencionado supra, o anexo II da NR-30, datado de 2010, trata 

especificamente das plataformas e instalações de apoio empregadas com a finalidade de 

exploração e produção de petróleo e gás no subsolo marinho. 

 Todas as plataformas, nacionais ou estrangeiras operando em águas nacionais, devem 

seguir o disposto no anexo (inclusive as que estivessem em construção à época de sua 

publicação, devendo ser apresentada justificativa para não conformidade em caso da 

impossibilidade de modificações estruturais). Apenas as plataformas que tenham previsão 

temporária para operar por até 6 meses é que estão livres de suas determinações, devendo se 

ater, contudo, àquelas previstas nas convenções internacionais. 
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 O anexo faz eco aquelas determinações do texto principal da NR-30, falando de itens 

como serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, necessidade de existência 

da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, programa de controle médico, 

programa de prevenção de riscos, etc. 

 As condições de vivência a bordo são basicamente uma repetição do disposto no texto 

principal, mas com adaptações para o ambiente maior das plataformas, com maiores 

determinações para tamanho de cozinhas e refeitórios, por exemplo, e exigências mais 

específicas para a composição dos camarotes-dormitórios. 

 Determina também que nas plataformas devam existir meios e instalações para 

proporcionar condições de bem-estar aos trabalhadores a bordo, trazendo opções que devem, 

quando possível, ser incluídas na estrutura da plataforma. Assim é que sugere itens como 

academia de ginástica, sala de projeção de filmes (com sortimento adequado, variado e 

renovado a intervalos regulares, diga-se), sala de leitura (contendo uma biblioteca com obras 

de caráter profissional e de outra índole), sauna, etc.
467

 

 Os demais detalhes são por demasiado técnicos, tratando de procedimentos para 

instalações elétricas, vasos de pressão, proteção contra incêndios, rotas de fuga e a 

operacionalização de emergências, com ênfase na segurança da operação da plataforma. 

 As determinações esmiuçadas trazidas pelo anexo da NR-30 para o ambiente da 

plataforma petrolífera, contudo, não evitaram que fosse submetido, em 2013, texto para uma 

norma regulamentadora específica para este ambiente de trabalho.
468

 

 Assim, muito do trazido por ela é uma repetição do que já estava disposto naquele 

anexo. As contribuições mais interessantes que notamos, todavia, são: i) a necessidade da 

Declaração de Instalação Marítima, elaborada por engenheiro de segurança do trabalho, que 

funciona da mesma forma que o resultado da inspeção prévia que trazia a NR-02; ii) a criação 

de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes com regras específicas para a plataforma 

petrolífera; e iii) a criação de uma espécie de comunicação de acidente específica para o 

ambiente das plataformas, a Comunicação de Incidente em Plataforma, com modelo próprio, e 

obrigatoriedade de itens como nome da operadora da instalação, tipo e especificação da 

plataforma e situação atual da operação (permitindo que possa haver uma adoção futura de 
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medidas que lidem com possíveis condições de trabalho perigosas particulares à cada modelo 

de plataforma), e iv) a especificação da responsabilidade da contratante e da contratada. 

 Este último ponto talvez seja o grande diferencial dessa nova NR, se mantido seu texto 

como o disponibilizado em consulta pública. Isso pois ela expressamente define que a 

operadora da instalação é responsável pelo controle de acesso, pela permanência dos 

trabalhadores terceirizados de empresas prestadoras de serviço a bordo da plataforma e, 

principalmente, pelo cumprimento das medidas de segurança. 

 É determinado, inclusive e até, que a operadora da instalação forneça previamente (por 

escrito e mediante recibo) à empresa contratada e aos trabalhadores terceirizados, informações 

sobre riscos potenciais existentes na área da plataforma, riscos aos quais os trabalhadores 

terceirizados venham a se expor de maneira direta ou indireta, medidas de segurança 

disponíveis e procedimentos de emergência a serem adotados. 

 Levando-se em conta o altíssimo índice de acidentes de trabalho entre estes 

trabalhadores terceirizados, é louvável a tentativa de responsabilização específica da 

operadora, o que aumentaria a preocupação desta com a efetividade das medidas estruturais 

de proteção à saúde e segurança implementadas por ela, reduzindo, pelo menos em teoria, um 

dos maiores efeitos negativos da precarização do trabalho marítimo embarcado. 

  

 

5.2.2 As NORMAMs da Marinha do Brasil 

 

 

 Ao longo de mais de um século e meio de vigência da regulamentação marítima 

nacional, houve a necessidade de ajustamento com a permanente evolução do comércio e da 

navegação marítima internacional, resultando não apenas na edição de novas leis, mas na 

criação de novas ferramentas derivadas dos organismos públicos de administração e 

fiscalização da atividade naval.
469

 

 Como visto, no Brasil a Autoridade Marítima máxima é o Ministério da Marinha que, 

através de sua Diretoria de Portos e Costas, expede normas administrativas sobre os mais 

variados temas relativos à navegação naval do país, as quais são chamadas de NORMAMs 

(acrônimo para Normas da Autoridade Marítima).  
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 Até o momento, foram editadas um total de 25 normas administrativas que, publicadas 

através de Portarias e disponibilizadas no sítio da Marinha do Brasil, costumam ser 

constantemente atualizadas e adaptadas, sendo seus textos minuciosos, de relevante conteúdo 

técnico.
470

  

 Normatizam itens que vão desde a altura mínima da quilha de um navio apto a 

navegação fluvial (NORMAM-02/DPC – Embarcações Empregadas na Navegação Interior), 

até diretrizes para os procedimentos de inspeção naval em embarcações e plataformas 

petrolíferas (NORMAM 07/DPC – Atividades de Inspeção Naval), passando por inquéritos 

administrativos (NORMAM 09/DPC) e cadastro de empresas para ensino profissional 

marítimo (NORMAM 30/DPC). 

 Todas as NORMAMs são, de certa forma, de conhecimento importante para o 

trabalhador marítimo brasileiro (e estrangeiro, quando realizando atividades no Brasil). O 

destaque na seara desta obra, contudo, deve ser dado à NORMAM 13
471

, que trata 

especificamente dos aquaviários, e à NORMAM 01
472

, que trata das embarcações empregadas 

na navegação em mar aberto. 

 A NORMAM 13 sofreu 26 modificações, sendo a mais recente de 29 de julho de 

2016.  Dividida em sete minuciosos capítulos, é certo que não é nossa intenção esgotar seus 

termos, até porque tal pretensão seria descabida se considerado o curto bojo desta obra. Nos 

limitamos, assim,  a comentar sobre quatro momentos distintos: o tratamento do ingresso, da 

inscrição, do cômputo de tempo de embarque de aquaviários e das penalidades aos quais os 

trabalhadores marítimos estão passíveis de sofrer.  

 O ingresso para o grupo de Oficiais, Suboficiais e Subalternos se dá por meio de 

seleções específicas, realizadas principalmente pelas Escolas de Formação de Oficiais da 

Marinha Mercante, o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha e o Centro de Instrução 

Almirante Braz de Aguiar, localizados respectivamente nas cidades do Rio de Janeiro e 

Belém do Pará. 
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 No caso de oficiais, cursos de adaptação são oferecidos anualmente para candidatos de 

nível superior que possuam graduação em áreas de interesse da marinha mercante, bem como 

para os mestres de cabotagem, contramestres, condutores de máquinas e eletricistas com 

tempo efetivo de embarque. Ademais, militares inativos da Marinha do Brasil podem 

ingressar diretamente para o grupo de oficiais. 

 Procedimentos específicos são detalhados para cada uma das categorias, de pescadores 

a mergulhadores, práticos a agente de manobras. 

 Em qualquer dos casos, para o exercício da atividade de aquaviário, a Autoridade 

Marítima exige inscrição específica após aprovação em curso do Ensino Profissional 

Marítimo ou apresentação de título ou certificado de habilitação reconhecido por ela. É 

necessário ainda possuir mais de 18 anos (exceto para os casos de aprendiz de pesca e 

aprendiz de motorista, onde é necessário mais de 14) e apresentar atestado de saúde 

ocupacional e de saúde. 

 Após inscrito,  e para conduzir suas atividades, o aquaviário porta uma Caderneta de 

Inscrição e Registro (CIR), que registra todos os seus dados pessoais, títulos de habilitação, 

datas e locais de embarque e desembarque, funções que assumir a bordo e anotações de 

carreira (inclusive “elogios e atos de bravura”). 

 Quanto ao tempo de embarque, que serve para ascensão de categoria e consequente 

progressão na carreira, o tripulante contá-lo-a em qualquer embarcação que esteja 

normalmente em serviço, desde que nela exerça o cargo ou função para a qual está habilitado, 

sendo também consideradas para o cômputo do tempo de embarque as manobras de 

aproximação, atracação/amarração, ancoragem, e desancoragem, bem como no 

acompanhamento de operações de carga e descarga de navios petroleiros em terminais, 

quando realizadas em mar aberto. 

 Nos parece interessante comentar ainda e por fim sobre a seção das penalidades.  

 São previstas a repreensão verbal, a repreensão por escrito, a suspensão do exercício 

das funções e o desembarque. De maneira congênere ao previsto na CLT, não se pode aplicar 

mais de uma penalidade pela mesma falta. Ainda, quaisquer das penalidades aplicadas deve 

ser anotada, com especificação dos motivos, no Diário de Navegação (já previsto no Código 

Comercial, como visto). 

 Por sua vez, a NORMAM 01 trata em suas mais de 500 páginas de todas as 

especificações, detalhes, requisitos e procedimentos tanto para o funcionamento como para a 

construção e registro das embarcações empregadas na navegação em mar aberto. 
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 Dita NORMAM já foi modificada 36 vezes, e engloba muitas das exigências 

requeridas por convenções internacionais de trabalho relativas ao labor marítimo, como a 

fixação da tão importante tripulação de segurança.  

 Seu capítulo 09, ao tratar especificamente das embarcações e plataformas empregadas 

na prospecção e extração de petróleo e minerais, define os detalhes para a certificação das 

mesmas, como deve ocorrer a fiscalização de sua construção (e dos materiais utilizados) e 

demais requisitos operacionais. 

 Sua contribuição mais importante em nossa seara de discussão, contudo, está na 

transcrição dos equipamentos de segurança, salvatagem e nas exigências de sinalização para 

plataformas, todos itens de extrema importância na manutenção de um ambiente laboral 

seguro. 

 Ditas exigências, contudo, são por muitas vezes ignoradas pelos empregadores do 

setor petrolífero, como visto no relato das condições de plataformas na Bacia de Campos 

(como a Alaskan-Star), no capítulo 3.  

 Apenas uma fiscalização mais eficiente poderia garantir o cumprimento de tais itens, 

tão imprescindíveis na proteção da vida do obreiro embarcado. 

  

   

5.3 AS CONVENÇÕES DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO  

 

 A Constituição Federal de 1988 preceitua que os direitos e garantias nela previstos não 

excluem os decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte (art. 5º, §2º).  

 Por sua vez, na seara justrabalhista, a integração das normas internacionais do trabalho 

no direito nacional decorre, principalmente, da ratificação das convenções aprovadas pela 

Conferência Internacional do Trabalho, no âmbito da Organização Internacional do 

Trabalho.
473

 

 A Organização Internacional do Trabalho – OIT é um organismo internacional com 

sede em Genebra, ao qual podem filiar-se todos os países-membros da Organização das 

Nações Unidas.
474
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 Ela é composta pela i) Conferência Geral, constituída de representantes dos Estados-

membros, realizando sessões pelo menos uma vez por ano, às quais comparecem as 

delegações de cada Estado, compostas segundo o princípio do tripartismo (membros do 

governo, dos empregados e dos empregadores); pelo ii )  Conselho de Administração, órgão 

colegiado que exerce a administração da OIT, composto também segundo o princípio do 

tripartismo, mas apenas com representantes dos países de maior importância industrial; e a iii) 

Repartição Internacional do Trabalho, que possui um Diretor-Geral.
 475

 

 Sua criação remete ao Tratado de Versalhes, de 1919, ainda no âmbito da Sociedade 

das Nações (predecessora da ONU), e suas finalidades correspondem ao trazido pela 

Declaração da Filadélfia, de 1944, quais sejam: promover e aplicar os princípios e direitos 

fundamentais no trabalho; desenvolver as oportunidades para que os homens e as mulheres 

tenham um emprego digno; alargar a proteção social; e reformar o tripartismo e o diálogo 

social. 

 Os princípios orientadores da OIT giram em torno da ideia de que a pobreza, onde 

quer que exista, constitui perigo para a prosperidade de todos; que a liberdade de expressão e 

de associação são condições indispensáveis para o progresso; e de que todos os seres humanos 

têm direito de efetuar seu progresso material e o seu desenvolvimento espiritual com 

liberdade, dignidade, segurança econômica e oportunidades iguais.
476

 

 A sua base primordial de referência, contudo, pode ser expressada pelo texto do art. 

427 do Tratado de Versalhes, que se tornou emblemático: o trabalho não é mercadoria. 

 Isso posto, as convenções da OIT são tratados multilaterais abertos, de caráter 

normativo, que contêm normas gerais cujo destino é a incorporação ao direito interno dos 

países que manifestarem sua adesão ao respectivo tratado. Eles podem ser ratificados por 

qualquer dos Estados-membros desse órgão a qualquer tempo, por um número irrestrito de 

países (ainda que o Estado-membro não integrasse a OIT quando da aprovação do tratado).
477

 

 Existem três tipos de convenções da OIT: as autoplicáveis, que têm eficácia direta e 

imediata e não dependem de outra norma para sua aplicação; as convenções de princípios, que 
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dependem de leis ou outros atos para que possam ser aplicadas; e as promocionais, que fixam 

programas que devem ser implantados.
478

 

 Ao ingressar na OIT e aderir à sua Constituição, o Estado contrai a obrigação formal 

de submeter toda convenção, no prazo máximo de dezoito meses de sua adoção, à autoridade 

nacional competente para sua aprovação
479

. Isso, pois a ratificação do tratado constitui ato de 

Governo, mas este só poderá promovê-la depois de aprovado o correspondente texto pela 

autoridade competente, vez que as normas da OIT não correspondem a leis supranacionais, 

capazes de ter eficácia jurídica no direito interno dos Estados-membros.
480

 

 Assim, a incorporação na legislação nacional dos preceitos autoaplicáveis ou dos 

princípios da convenção ratificada depende do direito público nacional. Pela teoria monista, 

não há independência entre a ordem jurídica internacional e a nacional, razão pela qual a 

ratificação do tratado por um Estado implica na incorporação automática de suas normas à 

respectiva legislação interna. Para a teoria dualista, por sua vez, as duas ordens jurídicas, 

nacional e internacional, são independentes, sendo a ratificação do tratado a assunção do 

compromisso de legislar (sob pena de responsabilidade do Estado na esfera internacional), 

mas a modificação ou complementação do sistema jurídico interno exige um ato formal por 

parte do legislador nacional.
 481

 

 No Brasil, de acordo com o art. 49, I, da Constituição Federal de 1988, a autoridade 

nacional a quem compete resolver em caráter definitivo pela aprovação ou não dos tratados é 

o Congresso Nacional, o que faz através do Decreto Legislativo. A integração da norma 

internacional no direito interno ocorre, contudo, apenas no momento em que a ratificação do 

tratado, promovida pelo Presidente da República, entra em vigor nos níveis externo (com o 

depósito do instrumento de ratificação na OIT), e interno (com a publicação do chamado 

“Decreto de Promulgação”, adotado no país desde os tempos do império, condição essencial 

para a eficácia jurídica da convenção no território nacional).
482 483
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  Assim, alguns entendem que o Brasil é dualista, necessitando que o tratado se 

transforme em lei, em espécie normativa interna (o decreto), para ser aplicado
484

, enquanto 

outros, com respaldo no disposto no art. 105, III, da CF/88
485

, defendem que o país seria, em 

realidade, monista.
486

 

 Isso posto, a jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal é a de que 

diplomas internacionais, ao ingressarem na ordem jurídica interna, fazem-no com o status de 

norma infraconstitucional.  

 Contudo, tratando-se de documentos normativos internacionais referentes a Direitos 

Humanos, seu status de ingresso interno no País, segundo o STF, é de diploma supra legal e, 

caso a ratificação tenha sido feita com o quórum especial referido pelo § 3º do art. 5º da 

Constituição
487

, este nível será ainda mais elevado, sendo-lhes conferido status de emenda 

constitucional.
488

 

 Nesse sentido, a doutrina trabalhista entende em peso
489

 
490

 
491

 que as convenções 

internacionais do trabalho, da OIT, são percebidas como tratados de direitos humanos, como 

reflexo dos direitos sociais fundamentais que são.  

 Assim, caso sua ratificação seja feita conforme o quorum necessário, assumem 

também status de emenda constitucional. 
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5.3.1 Convenções em espécie relativas ao trabalho marítimo 

 

 As peculiaridades do trabalho marítimo e marítimo petroleiro não passaram 

despercebidas na atuação da Organização Internacional do Trabalho. 

 Ditas peculiaridades dizem respeito, principalmente, ao ambiente e o lugar da 

prestação laboral no mar e a bordo dos navios ou das embarcações, mas também e ainda à 

organização incomum que a relação trabalhista se desenvolve no âmbito da comunidade 

marítima, que é fortemente hierarquizada e combina disciplina pública com instrumentos 

privados de contratação coletiva.
492

  

 O Brasil é signatário, atualmente, de um total de vinte e cinco convenções relativas ao 

setor marítimo. Trataremos brevemente de algumas destas, que consideramos mais relevantes 

diante do escopo desta obra, referenciando em cada uma delas o decreto que concretizou sua 

eficácia no plano interno brasileiro. 

 As Convenções nº 108
493

 e nº 185
494

 tratam dos documentos de identidade dos 

marítimos, com vistas à padronização e facilitação dos trâmites de entrada em portos 

estrangeiros, trânsito e repatriação dos trabalhadores desta classe
495

. A Convenção nº 108 foi 

substituída pela de nº 185, tendo sido denunciada, e seu decreto revogado. 

 A importância da existência deste documento de identidade está principalmente no 

fato de que a sua apresentação substitui o visto de entrada, trabalho ou trânsito para os países 

que ratificaram a convenção, facilitando a repatriação do trabalhador marítimo com um 

documento internacionalmente reconhecido.
496
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 Assim, dado o alcance global do setor, almeja-se diminuir a burocracia quanto aos 

trâmites para o ingresso e trabalho de estrangeiros. 

 No Brasil, contudo, há discussão quanto à necessidade ou não da concessão de visto de 

trabalho temporário para estrangeiro. Isso pois a Lei Federal nº 6.815/80 estabelece em seu 

art. 13 a necessidade de visto temporário de negócios para trabalho de estrangeiro, e a 

Resolução Normativa nº 72, do Conselho Nacional de Imigração - CNIg, especificamente 

trata do trabalho marítimo. 

 Dita resolução normativa estabeleceu que a Carteira de Identidade do marítimo seria 

documentação suficiente (não sendo exigido visto de trabalho temporário) apenas quando o 

estrangeiro aportasse no Brasil em viagem longa entre dois países signatários da Convenção 

nº 185 (e 108); quando embarcações ou plataformas estrangeiras viessem a operar  em águas 

brasileiras, contudo, seria necessário o visto de trabalho. 

 Ousamos discordar, e podemos fazê-lo com base no fato de que não apenas a 

Resolução Normativa nº 72 é menos benéfica ao marítimo que a Convenção nº 185, o que 

forçaria a aplicação desta em derrogação daquela (Princípio da Proteção, na vertente da norma 

mais favorável), como dita RN-72 vai de encontro ao próprio espírito do disposto naquela 

convenção, que é justamente o de facilitar a entrada e o trabalho do marítimo do setor. 

 Ora, se a convenção expressamente cria um documento com o intuito de permitir uma 

efetividade maior ao livre trabalho, como se explica uma resolução normativa pôr abaixo o 

texto daquela, não apenas criando condições onde estas não existem, mas que ao serem 

criadas vão de encontro ao sentido e finalidade da convenção? 

 Nosso entendimento, aquele de que a ratificação da Convenção nº 185 (e 108) torna 

suficiente a apresentação da carteira de identidade de marítimo tanto para o desembarque em 

viagem longa, como para o trabalho em águas nacionais, seja ela a que título for, é 

corroborado pela jurisprudência dominante.
497
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 A Convenção nº 134 da OIT
499

, por sua vez, trata da prevenção de acidentes de 

trabalho marítimos, e estimula a adoção das medidas necessárias para a realização correta e 

apropriada de inquéritos e relatórios quando ditos acidentes vierem a acontecer, de maneira 

que possam fornecer estatísticas confiáveis, aptas a determinar a atuação mais efetiva no 

combate a ocorrências de acidentes no setor. 

 Dita convenção preocupa-se ainda com a realização, pelos países que a ratificarem, de 

pesquisas para análise dos riscos inerentes ao trabalho marítimo, de maneira que estes possam 

ser melhor identificados e atenuados. 

 Dispõe ainda sobre a necessidade não apenas de legislação de segurança e saúde, com 

as medidas gerais e específicas a serem tomadas, mas também de compilações de instruções 

práticas e outros instrumentos apropriados que contribuam para uma educação do trabalhador 

no intuito de prevenir e resguardar seu ambiente laboral aos riscos do setor. 

 Tal preocupação é deveras importante pois, como visto anteriormente quando da 

discussão do alto índice de ocorrência de acidentes de trabalho junto a trabalhadores 

terceirizados, a qualificação específica do trabalhador para lidar com saúde e segurança 

parece ser primordial na redução de riscos. 

 A Convenção nº 146 da OIT
500

 trata das férias remuneradas da “gente do mar”.  Em 

breves linhas, determina que os trabalhadores marítimos terão direito a férias anuais com 

duração mínima determinada (no Brasil, tal duração é de 30 dias, e está inscrita no art. 130 da 

CLT), que as férias serão proporcionais quando o serviço não inteirar a contagem de um ano 

de trabalho, que as férias serão gozadas sem prejuízo, no mínimo, à remuneração habitual 

(equivalência no art. 129 da CLT), e que a autoridade competente definirá as formas de 

registro, o quantitativo dos dias de falta que incidirão sobre o gozo das férias, e a incidência 

dos feriados em sua contagem. 
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 Como percebido, dita Convenção encontra equivalência no Brasil na seção I do 

capítulo IV da CLT, especificamente em seus artigos 129 e 130, valendo ressaltar que, em e 

quando sejam eles mais benéficos, se aplicam em substituição ao disposto na convenção. 

 A Convenção nº 147
501

 da OIT trata das normas mínimas na marinha mercante. Dita 

norma é considera uma das mais importantes da OIT, inovando ao obrigar os países que a 

ratificarem a criar legislação nacional substancialmente equivalente à de diversas outras 

convenções da OIT, mencionadas em seu anexo, mesmo na hipótese de o país não a tê-las 

ratificado.
502

 

 O Brasil ratificou a Convenção nº 147 em 1992, sendo o primeiro país da América 

Latina a incorporar, efetivamente, a fiscalização do trabalho e da vida a bordo. Ademais, se 

comprometeu ainda à criação no setor de normas e padrões de trabalho, previdência social, 

segurança, saúde, e a investigar denúncias sobre as condições de trabalho de navios 

registrados em território nacional e estrangeiro, comunicando as medidas tomadas tanto à 

OIT, como à representação diplomática do país de bandeira estrangeira, quando fosse o 

caso.
503

 

 As Convenções nº 163
504

 e 164
505

 da OIT, tratam respectivamente do bem-estar dos 

trabalhadores marítimos no mar e no porto, e da proteção da saúde e assistência médica aos 

trabalhadores marítimos. 

 A Convenção nº 163 determina que os Estados-membros a ela signatários se 

comprometem a cuidar para que sejam providenciados meios e serviços de bem-estar tanto a 

bordo, como nos portos do país, independentemente do Estado em que estiver registrado o 

navio a bordo do qual estejam empregados (entenda-se por meios e serviços de bem-estar, 

para seus fins, meios culturais, recreativos e informativos em geral). 

 Por sua vez, a Convenção nº 164, ao tratar das condições de saúde e assistência médica 

ao trabalhador marítimo, determina que todo Estado-membro zele pela aprovação de medidas 

que garantam a proteção da saúde dos trabalhadores a bordo, com o cumprimento de todas as 
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disposições gerais sobre este tópico aplicáveis ao marinheiro (e das disposições especiais 

relativas ao trabalho a bordo, reconhecido seu papel na saúde do obreiro). 

 Determina ainda que todo navio deverá transportar a bordo: uma farmácia, bem 

equipada e mantida; um guia médico, com recomendações internacionais quanto a esta 

matéria; um guia de primeiros socorros; e, nos casos de navio com cem ou mais marinheiros, 

e que façam travessias internacionais de mais de três dias de duração, médicos embarcados, 

aptos a prestar assistência ao restante da tripulação. 

  Por fim, necessária observação detalhada quanto à Convenção nº 186 da OIT, 

denominada Maritime Labour Convention, de 2006, que trata especificamente do trabalho 

marítimo. 

 Dita convenção, detalhada e extensa, almejou consolidar todas as normas marítimas 

constantes das convenções e das recomendações ao setor até então em vigor, em um 

instrumento único e coerente. 

 Sua versão final substitui não apenas praticamente todas as convenções marítimas da 

OIT, mas adotou também, e de maneira inédita, as três convenções marítimas fundamentais 

da Organização Marítima Internacional: a Convenção Solas, de salvaguarda da vida humana 

no mar, a Convenção Marpol, de prevenção da poluição por navios, e a Convenção STCW, 

que trata das normas de formação, certificação e serviço de quartos para marinheiros.
506

  

 Em sua essencialidade, dita convenção enuncia os direitos dos marítimos, qualquer 

que seja o pavilhão do navio em que prestam serviço, e estabelece as obrigações dos 

armadores, dos Estados de bandeira, do Estado do porto e dos Estados fornecedores de mão 

de obra.  

 Seu texto foi finalizado em 2006, mas entrou em vigor apenas em 20 de agosto de 

2013, quando atingiu o número mínimo de trinta ratificações. 

 Devido à sua completude, é a epítome da normativa internacional relativa ao trabalho 

marítimo petroleiro e um paradigma na defesa dos direitos dos trabalhadores marítimos. 

 Uma de suas maiores contribuições é o quesito imbuído em seu artigo 5º com  

determinações abrangentes sobre a responsabilidade de implementação e controle da 

aplicação convenção. Dita aplicação inclui não apenas garantias de que todo navio a arvorar 

bandeira de Estado-membro que aderir à convenção se certificará que todas as suas 
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disposições foram cumpridas no âmbito da embarcação, mas ainda estabelece que os Estados-

membros fiscalizem os navios de outros países, quando em seus portos.
507

 

 Isso torna a efetivação das determinações da convenção numa responsabilidade 

coletiva, estimulando seu cumprimento integral sob pena de sanções de um Estado-membro a 

outro, o que eleva a eficácia da convenção a níveis pouco antes vistos no âmbito da OIT. 

 Em que pese, todavia, a sua importância singular para o setor, até o momento a 

Convenção nº 186 segue como não ratificada pelo Brasil, membro fundador da Organização 

Internacional do Trabalho.
508
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6. CONCLUSÃO 

 

Com uma realidade de copiosa disponibilidade de petróleo em mar, em contrapartida à 

recorrente incipiência de reservas em terra, o Brasil avançou a passos largos no 

desbravamento de modalidade de exploração offshore, enfrentando dificuldades que o 

forçaram a desenvolver tecnologias e técnicas que produziram como resultado uma posição de 

vanguarda no mercado mundial, e a liderança de empresas nacionais (nominalmente, a 

Petrobras), na área da exploração em águas profundas e ultraprofundas.  

A situação atual do petróleo e demais combustíveis fósseis no mercado mundial 

continua a ser de predominância absoluta, e a perspectiva de se atingir o momento do peak oil 

(momento a partir do qual as reservas mundiais caminharão para um esgotamento sem volta), 

não cria ressalvas à continuidade do desenvolvimento mundial do setor, que continuará, 

conforme previsões, recebendo maciços investimentos pelas próximas quatro décadas e além. 

No caso específico do Brasil, percebeu-se que a descoberta da possibilidade de 

extração na chamada camada do “pré-sal”, fruto direto de todo o know-how adquirido pelo 

país nas operações em mar, o catapultou à lista de países com maiores reservas de petróleo do 

mundo, criando perspectivas mercadológicas promissoras que modificaram o paradigma de 

exploração nacional; perspectivas que se mantêm mesmo após o oil glut de 2014, que 

derrubou o preço do barril e causou desinvestimento no setor. 

O trabalhador marítimo petroleiro, assim, termina sendo peça fundamental na 

dinâmica do setor. 

O estudo das facetas normativas que se predispõe a proteger o trabalhador marítimo 

petroleiro, contudo, terminou por revelar preocupantes questões, que parecem passar ao largo 

do que dispõe o Princípio da Proteção em sua finalidade última que é garantir a equidade e o 

resguardo obreiro nas relações empregador-empregado. 

Diante de pesquisa realizada ao longo desta obra, assim, foram isoladas quatro 

problemáticas particularmente importantes que parecem atingir diretamente o interesse 

obreiro no setor: duas quanto à forma e ao regime de contratação, nocivos, e duas quanto à 

omissão estatal em duas esferas normativas distintas. 

Em primeiro: a dominante prática da terceirização em múltiplas atividades relativas à 

extração e produção de petróleo em mar. 

Dita prática, que se mostra maciça no setor petroleiro como revelam todos os 

indicadores trazidos, possui consequências nocivas aos direitos e garantias do trabalhador, que 
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incluem um menor salário, a falta de permanência no cargo e uma deficiência na sua 

representação sindical.  

Contudo, a mais grave (e mais óbvia) das consequências é a intensa incidência de 

acidentes de trabalho com terceirizados do setor, cujo quantitativo é absolutamente 

desproporcional em comparação com aquela observada entre os trabalhadores efetivos. 

Tal fato parece decorrer de uma menor preocupação das empresas fornecedoras de 

mão de obra terceirizada com práticas de segurança e saúde laboral, o que é intensificado pela 

rotatividade dos postos de trabalho, que implicam em um menor investimento e menor tempo 

despendidos na qualificação do empregado terceirizado.  

Ademais, os serviços com maior índice de riscos são atribuídos com maior frequência 

a empregados nessa forma de contratação, o que tomamos como efeito também dos menores 

custos representados pelo acidente de trabalho de terceirizado em comparação com o de 

equivalente empregado efetivo. 

Nesta temática ainda, as demissões em massa que sofreram os trabalhadores 

terceirizados do setor no país quando da leva de desinvestimentos que a maior empresa 

nacional, a Petrobras, realizou após a queda do preço do barril de petróleo em 2014, 

demonstram categoricamente uma outra consequência nociva da terceirização: a quebra do 

princípio da continuidade da relação de trabalho.  

Como os custos de rescisão do contrato de trabalho terceirizado são menores, a 

demissão entra no rol das primeiras ações de contenção de despesas em tempos de crise.  Isso 

significa que, indo de encontro à máxima de que o trabalho não é mercadoria (art. 417 do 

Tratado de Versalhes), o empregado terceirizado está efetivamente dividindo os riscos do 

negócio com o seu empregador. 

Quanto a esta problemática, a primeira solução que vislumbramos é o incentivo à 

diminuição da utilização de mão de obra terceirizada. Tal ato, contudo, só poderia ocorrer por 

pressão dos sindicatos do setor ou por algum dispositivo tributário que sobreonerasse a mão 

de obra terceirizada, tirando seu atrativo principal, o custo.  

Infelizmente reconhecemos que são mínimas as chances de tais ações ocorrerem na 

conjuntura política atual, que não apenas trabalha para tirar força dos sindicatos (vide reforma 

trabalhista e o fim da contribuição sindical), como atua para generalizar a prática da 

terceirização em todas as esferas do trabalho, como visto. 

De outro giro, o aumento da fiscalização do trabalho no setor, de maneira a dirimir a 

ocorrência de acidentes, elevar o número de notificações, adequar mais rapidamente o 
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ambiente de trabalho petrolífero marítimo a possíveis riscos e, particularmente, 

responsabilizar (e onerar) de maneira mais recorrente as empresas do setor, tanto as 

tomadoras de serviço como as fornecedoras de mão de obra, pode ser uma saída mais 

imediata para o problema, remediando, pelo menos em parte, a maior consequência negativa 

da terceirização.  

Todavia, as dificuldades atreladas à fiscalização trabalhista no ambiente marítimo são 

muitas, e se refletem no parco número de ações fiscalizatórias que são engendradas e 

efetuadas, mesmo com esforços conjuntos entre diversos órgãos, como no caso da Operação 

Ouro Negro que, embora com nobre objetivo, tem como meta visitar o pequeno número de 5 

plataformas por ano.  

Deve-se, então e também, empoderar os sindicatos do setor e estimulá-los para que 

estes realizem suas próprias ações fiscalizatórias, de maneira que seja possível aumentar o 

número bruto de atuações aptas a combater práticas nocivas aos trabalhadores. 

Por fim, quanto a este tema, percebemos ainda a necessidade urgente de mais e 

maiores estudos quanto à terceirização específica no setor, vez que encontramos diversas 

dificuldades para conseguir dados corretos sobre a quantidade de trabalhadores terceirizados 

nas atividades de exploração e produção de petróleo em mar, bem como o índice de acidentes 

atualizado por tipo. Mais estudos podem, também, estimar o quantitativo de subnotificações, 

que devem ser combatidas com afinco. 

Em segundo: a questão do trabalho de tripulações em embarcações estrangeiras na 

Zona Econômica Exclusiva do Brasil, a serviço próprio ou de empresas brasileiras que, 

através de contratos de trabalho internacionais, se esquivam, ou intentam se esquivar, da 

aplicação da legislação trabalhista nacional. 

A essa problemática acreditamos ter conseguido oferecer solução, visto que  

teorizamos sobre os cenários nos quais a legislação trabalhista brasileira será aplicada, bem 

como os instrumentos que se pode utilizar para atrair sua aplicação, e obtivemos como 

resposta o princípio da norma mais benéfica (desdobramento, por sua vez, do Princípio da 

Proteção), que está apto a resguardar todo trabalho realizado na Zona Econômica Exclusiva, 

independente da bandeira da embarcação ou do local de assinatura do contrato. 

Não obstante ser tal solução apenas uma construção interpretativa, e não haver 

maneiras de se certificar da sedimentação deste entendimento a nível internacional (salvo a 

denúncia da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e inclusão de dispositivo 

específico para delimitar a questão da competência trabalhista na ZEE em uma nova 
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convenção), delimitar os moldes nas quais ela pode ocorrer pode ser de valia na atuação do 

judiciário. O mais interessante, contudo, seria a edição de uma lei específica a tratar da 

questão. 

Em terceiro: o estudo das convenções da Organização Internacional do Trabalho 

revelou enorme lentidão no processo de ratificação pelo Brasil.  

A despeito da OIT ter demonstrado preocupação específica com os setores de petróleo 

e de trabalho marítimo, tendo emitido uma série de convenções que trata de diversas 

peculiaridades de ambos os setores, como segurança aquaviária, acidentes de trabalho em 

plataformas petrolíferas e riscos ocupacionais do trabalho embarcado, seu processo de 

integração no ordenamento jurídico é demasiado lento, com convenções demorando décadas 

para produzir efeitos no país. 

Para esta problemática não fomos capazes de oferecer alternativa. Isso pois a 

ratificação e a internalização de convenções, mesmo aquelas que tratam de direitos humanos 

como as da OIT, ainda irá depender de vontade política, e para isto não vislumbramos 

solução. O maior exemplo neste sentido é, como visto, a Convenção 186 da OIT, que é a 

convenção mais abrangente da história a tratar do trabalho marítimo, mas que sequer foi 

ratificada pelo Brasil (e data de 2006). 

Em quarto: o arcabouço normativo relevante ao trabalhador marítimo petroleiro, 

apesar de extenso, é insuficiente para tratar de suas particularidades, especialmente por 

abarcar separadamente as figuras “trabalhador marítimo” e “trabalhador petroleiro”, sendo 

que não é incomum observar sobreposição de funções nos dois casos.  

Isso gera discrepâncias gravíssimas em direitos de uma atuação laboral que se 

complementa, a do trabalho nas plataformas petrolíferas e na navegação de apoio, gerando 

reiterados casos de socorro ao judiciário para reconhecer direitos de uma à outra: um 

petroleiro, por exemplo, que trabalhe em determinada plataforma de petróleo, está legalmente 

resguardado quanto ao tempo máximo de embarque, que é de 15 dias; um operador de 

máquinas que trabalhe na mesma plataforma de petróleo, todavia, é regrado pela CLT e pelo 

Código Comercial, então não possui o mesmo direito ( e o mais comum entre trabalhadores 

marítimos é o embarque por 28 dias corridos). 

Há, em realidade, a necessidade do reconhecimento da natureza híbrida da função dos 

“marítimos petroleiros”, visto que dito labor possui elementos que tornam aplicáveis 

múltiplos regramentos, incluindo não só a Lei Federal nº 5.811/72, mas também a CLT e, em 

caráter subsidiário, o Código Comercial. 
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Não obstante tais direitos poderem ser resguardados pelos termos do contrato de 

trabalho (que sofrem pela lei apenas limitação quanto a um mínimo de direitos, não a um 

máximo), isso dependerá da vontade do empregador, e esta vontade é eminentemente guiada 

pelo lucro (como vimos nos casos de terceirização). Assim, a solução mais efetiva parece ser 

a edição de uma nova lei, que trate dessa categoria singular.  

Uma outra solução seria o exercício de pressão sindical pelos órgãos de representação 

do obreiro para estimular a adoção de maior número de direitos para ambas as categorias, ou 

efetivar uma “equiparação prática” entre os direitos das duas através de acordos e convenções 

coletivas, mas a própria separação da categoria em duas retira força sindical por fragmentar os 

sindicatos de ambas. 

Enfim, percebe-se que muitas das respostas aqui trazidas para as problemáticas 

encontradas passam pelo fortalecimento dos sindicatos, vez que demandam uma atuação forte 

destas entidades na manutenção dos direitos que os trabalhadores petrolíferos já possuem, a 

qual talvez fosse mais eficiente do que qualquer instrumento legislativo ou ação 

administrativa estatal. 

Levando-se em conta, contudo, ainda e mais uma vez, a atual conjuntura política que 

opera no sentido inverso, trabalhando ativamente para enfraquecer os sindicatos e propor uma 

inconsequente (e inconstitucional) doutrinação do negociado sobre o legislado para menos 

(um retrocesso absurdo), não conseguimos vislumbrar perspectivas otimistas não apenas para 

os trabalhadores do setor, mas para os trabalhadores brasileiros em geral, infelizmente. 

Em suma, acreditamos que o objetivo deste trabalho, que era de verificar os direitos do 

trabalhador petrolífero offshore com base no sistema constitucional-legal-normativo em vigor 

sob o aspecto do princípio da proteção, foi atingido.  

O arcabouço legal aplicável à área foi estudado em quase sua integralidade, e a análise 

de práticas recorrentes do setor levantaram problemáticas que atentam diretamente ao 

interesse obreiro em diversos níveis, tendo esta obra buscado oferecer soluções quando 

possível.  

Faz-se necessário, contudo, um estudo mais aprofundado sobre a realidade do trabalho 

marítimo embarcado, particularmente quanto à dinâmica da segurança e saúde no trabalho em 

plataformas, a qual não nos foi possível analisar de maneira eficiente no quesito 

adequabilidade, visto que foge ao escopo técnico desta obra.  
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Todavia, esperamos ter oferecido uma ferramenta que agregue conhecimento válido à 

pesquisa na área, e que possa auxiliar no fortalecimento e defesa dos direitos do trabalhador 

marítimo petroleiro, como reconhecimento à sua luta diária. 

Buscamos, com este estudo, ir além da necessidade da investigação científica no 

assunto por seus fins acadêmicos, que são válidos, mas também contribuir para a percepção, 

pela classe dos trabalhadores marítimos petroleiros, do papel que o Direito pode assumir na 

proteção de suas atividades diárias e no reconhecimento de seus percalços no processo de 

exploração de uma das nossas maiores riquezas. 
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