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OFÍCIO CONAB/DIGEP SEI N.º 12826478/2020

Brasília, 23 de novembro de 2020

À Comissão Nacional dos Empregados e En�dades Representa�vas, CNTC, FENADSEF E
FISENGE. 

 

 

Assunto: Acordo Cole�vo de Trabalho Conab 2019/2020 e 2020/2021. 

 

Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos a Vossas Senhorias no sen�do de expor o
que se segue.

As negociações do Acordo Cole�vo de Trabalho 2019/2020 se arrastam há mais de um ano,
sendo certo que já ultrapassou, no úl�mo dia 01 de setembro, a data-base da categoria. Neste sen�do, o ACT
vigente, 2017/2019, já se encontra na 15ª prorrogação. 

Desta forma, a Diretoria-Execu�va da Conab vem garan�ndo, por todo esse período, todas as
cláusulas sociais previstas no Acordo, sem qualquer prejuízo ao corpo funcional.

O ACT 2019/2020 encontra-se em negociação no âmbito do Procedimento de Mediação Pré-
Processual-PMPP, junto ao Tribunal Superior do Trabalho - TST, no qual já ocorreram quatro reuniões
bilaterais, ainda sem consenso entre as partes patronal e dos trabalhadores, além das diversas reuniões
internas realizadas entre as comissões, anteriormente.

Em atendimento ao calendário estabelecido na Ata da reunião bilateral ocorrida no dia
04/11/2020, às 15:00h, no âmbito do citado PMPP, a Comissão Patronal e a Diretoria-Execu�va da Conab,
vem apresentar sua proposta final visando o encerramento dos ACT´s 2019/202 e 2020/2021.

É de conhecimento amplo, a publicação da Lei Complementar nº 173 de 28/5/2020. Com base
no teor da citada lei, o governo apontou as diretrizes para as negociações cole�vas, a fim de assegurar o
pleno cumprimento do art. 8º da LC nº 173/2020, especialmente quanto à proibição de conceder aumento,
ajuste ou readequação de remuneração a seus empregados, inclusive para aqueles Acordos cuja data-base
seja anterior à Lei, mas que ainda se encontram em aberto, como é o caso deste.

Neste sen�do, o art. 912 da CLT estabelece que “Os disposi�vos de caráter impera�vo terão
aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta Consolidação”.
Portanto, se o negócio jurídico não consumado fora iniciado antes da edição da norma, aplica-se a este
negócio a nova norma.

Outrossim, mesmo que haja direito adquirido, se o negócio não se consumou antes da edição
da norma, aplica-se a este negócio a nova norma que, no presente caso, restringiu o direito de forma
temporária, ou seja, até 31 de dezembro de 2021 (art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 173, de 2020)."
Esse é o entendimento do governo sobre o tema.

Não obstante a ausência de proposta de reajuste das cláusulas econômicas, dentre as
cláusulas apresentadas, inclui-se uma que permi�rá ao empregado que cumpre jornada superior a 6 horas
diárias reduzir, mediante ajuste com sua chefia imediata, o seu intervalo intrajornada para um período
mínimo de 30 minutos diários, nos termos do Art. 611-A, III da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



Demais disto, houve uma diminuição substancial das cláusulas apresentadas nas propostas
anteriores. No que tange ao Bene�cio de Assistência à Saúde, lembramos que a Conab não possui margem
de discricionariedade, sendo um dever da Companhia o cumprimento integral das Resoluções CGPAR nº
22/2018 e 23/2018.

Com relação ao fechamento do ACT bianual, ou seja, 2019/2020 e 2020/2021, a Procuradoria-
Geral da Conab se manifestou favoravelmente, por meio do PARECER PROGE/GEFAT Nº TRMA - 385/2020,
asseverando que "na linha traçada dos obje�vos da referida Lei, quais sejam, os de preservar o emprego e a
renda; garan�r a con�nuidade das a�vidades laborais e empresariais; e reduzir o impacto social decorrente
das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública, verifica-se que o
comando do art. 17 foi de flexibilizar as formalidades no processo negocial cole�vo, em razão da pandemia,
permi�ndo a u�lização de meios eletrônicos para atendimento de diversos requisitos formais previstos no
Título VI da CLT relacionados à negociação cole�va, inclusive para convocação, deliberação, decisão,
formalização e publicidade de ACT/CCT e não propriamente para reduzir o prazo de vigência do ACT
(parágrafo 3º do art. 614 da CLT)." (grifos originais)

Neste sen�do, conclui a Proge que entende "pela viabilidade jurídica de celebração de
Acordo Cole�vo de Trabalho pelo prazo de 2 anos, na forma do art. 614, §3º, CLT, que permanece
inalterado pela Lei Nº 14.020, de 6 de julho de 2020", citando casos de outras empresas estatais que
fecharam Acordos Cole�vos bianuais após a publicação da citada lei. (grifos originais) 

Por todo o exposto, a Comissão Patronal do ACT Conab apresenta a quarta e derradeira
proposta da empresa, visando o encerramento das negociações cole�vas e a assinatura do Acordo. 

Aproveita o ensejo para informar que, no dia 19/11/2020, dando con�nuidade às trata�vas
com a Casembrapa, a Conab encaminhou O�cio à Embrapa, manifestando a sua concordância com as
condições mínimas de incorporação da carteira de beneficiários da Conab àquela Caixa de Assistência, as
quais devem integrar o “Termo de Convênio de Adesão” a ser celebrado entre as partes.

Contamos com a compreensão de Vossas Senhorias e colocamo-nos à disposição do corpo
funcional da Companhia.  

Atenciosamente,

 

JOSÉ FERREIRA DA COSTA NETO
Diretoria de Gestão de Pessoas

Diretor-Execu�vo Subs�tuto
 
 
 
 

Proposta Comissão Patronal Conab – ACT 2019/2020.

 

Item 1- CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL

 

Redação Final: Tendo em vista a vedação constante no art. 8º da Lei Complementar nº
173/2020, que determina : “Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da
pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: I - conceder, a qualquer �tulo,
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e



empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de
determinação legal anterior à calamidade pública; (…) VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus,
abonos, verbas de representação ou bene�cios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório,
em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e
empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade (…); não haverá concessão de
reajustes no período de vigência deste Acordo Cole�vo de Trabalho, ou seja, ”0% de reajuste” nas Cláusulas
Econômicas.

Jus�fica�va: O O�cio Circular SEI nº 1732/2020/ME, de 28.5.2020, registrou que, em virtude
da LC nº 173/2020, das medidas tomadas pela União no combate à Covid-19 e das competências daquela
Secretaria definidas no art. 98 do Decreto nº 9.745/2019, as estatais dependentes deveriam "alinhar as
negociações cole�vas de trabalho, no período estabelecido pela LC nº 173/2020, a fim de assegurar o
pleno cumprimento do art. 8º da LC nº 173/2020, especialmente quanto à proibição de conceder aumento,
ajuste ou readequação de remuneração a seus empregados", com grifos nesta oportunidade.

Demais disto, por meio do O�cio Circular nº 2458/2020/ME, de 24.7.2020, a Sest encaminhou
às estatais, para conhecimento e providências, a Nota SEI nº 17/2020/SUBPGFN/PGFN-ME, de 21.7.2020,
que consolidou os pareceres das áreas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN quanto
à "aplicabilidade das vedações constantes no art. 8 da referida Lei Complementar às empresas estatais
federais". Dentre os entendimentos da PGFN, cumpre transcrever o trecho abaixo, em resposta aos
ques�onamentos da Sest sobre eventual possibilidade de conceder reajuste, em especial em negociações
com datas base anteriores à vigência da LC nº 173/2020:

"Portanto, entendemos que há vedação legal para concessão de reajuste por meio de
negociação cole�va no período estabelecido na lei.

(...)

No que toca à aplicação de eventual reajuste definido em negociação cole�va celebrada
anteriormente à entrada em vigor da LC nº 173, mas ainda não implementado, entendemos que
permanece a restrição.

(...)

O art. 912 da CLT estabelece que 'Os disposi�vos de caráter impera�vo terão aplicação
imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta Consolidação'. Portanto, se o
negócio jurídico não consumado fora iniciado antes da edição da norma, aplica-se a este negócio a nova
norma.

Portanto, mesmo que haja direito adquirido, se o negócio não se consumou antes da edição
da norma, aplica-se a este negócio a nova norma que, no presente caso, restringiu o direito de forma
temporária, ou seja, até 31 de dezembro de 2021 (art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 173, de 2020)."
(Extraído do Parecer n. 00631/2020/PGFN/AGU, também encaminhado às empresas, com grifos da Sest)

Posto isto, entendemos que prevalece a vedação constante na LC nº 173/2020, de modo que
reiteramos a orientação con�da no O�cio Circular SEI nº 1732/2020/ME, supracitado, para que a Conab, em
suas negociações cole�vas, atue em observância à legislação, em especial, à vedação de concessão de
reajustes no período, ou seja, “0% de reajuste” em Cláusulas Econômicas."

 

Item 2- CLÁUSULA NONA: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SAS

 

Redação Final: A Conab con�nuará proporcionando, aos empregados e seus dependentes, o
bene�cio de assistência à saúde em conformidade com as Resoluções CGPAR nº 22 e 23, ambas de 18 de
janeiro de 2018.



Exclusão do restante do texto da cláusula.

Jus�fica�va: No dia 18 de janeiro de 2018, a Comissão Interministerial de Governança
Corpora�va e de Administração de Par�cipações Societárias da União – CGPAR, publicou a Resolução nº 22,
que estabelece diretrizes e parâmetros mínimos de governança para as empresas estatais federais sobre
bene�cios de assistência à saúde na modalidade de autogestão; e a Resolução nº 23, que estabelece
diretrizes e parâmetros para o custeio das empresas estatais federais sobre bene�cios de assistência à saúde
aos empregados.

O Art. 15 da Resolução nº 23, estabelece que “As empresas estatais federais que possuam o
bene�cio de assistência à saúde previsto em Acordos Cole�vos de Trabalho - ACT deverão tomar as
providências necessárias para que, nas futuras negociações, a previsão constante no ACT se limite à garan�a
do bene�cio de assistência à saúde, sem previsão de qualquer detalhamento do mesmo”.

 

Item 3- CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA: REGULAMENTO DE PESSOAL

 

Proposta: exclusão do texto: A Conab, por ocasião da revisão dos seus Regulamentos de
Pessoal, antes de qualquer alteração, promoverá a discussão com os representantes dos empregados, no
âmbito do Fórum de Relações do Trabalho - FRT, juntamente com a en�dade sindical representa�va dos
empregados.

Jus�fica�va: Não há necessidade de discussão no Fórum, uma vez que qualquer alteração será
subme�da a consulta pública. Impacta gestão da Empresa. Orientação expressa da SEST. Figura como
condicionante à aprovação do atual ACT, no relatório final do ACT 2017/2019.

 

Item 4- INCLUSÃO DE NOVA CLÁUSULA: INTERVALO INTRAJORNADA

 

Sugestão: inclusão de texto: o empregado que cumpre jornada superior a 6 horas diárias
poderá reduzir, mediante ajuste com sua chefia imediata, o seu intervalo intrajornada para um período
mínimo de 30 minutos diários, nos termos do Art. 611-A, III da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e das
normas internas que regem a matéria.

Jus�fica�va: Flexibiliza a jornada do empregado, permi�ndo uma melhor adequação da
mesma, desde que a natureza do serviço permita e que seja ajustado com a chefia imediata.

 

Item 5- CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: GOZO DE FÉRIAS

 

Sugestão: adequação do texto: Ao empregado será facultado optar por usufruir as férias em
período único, ou dividi-las em 02 (dois) até 03 (três) períodos, não devendo um deles, ser inferior a 10 (dez)
14 (quatorze) dias e os demais inferiores a cinco dias corridos, cada um.

Redação Final: Ao empregado será facultado optar por usufruir as férias em período único, ou
dividi-las em 03 até (três) períodos, não devendo um deles, ser inferior a 14 (quatorze) dias corridos e os
demais inferiores a cinco dias corridos, cada um.

Jus�fica�va: Adequação à redação do art. 134, § 1º da CLT, após a Reforma Trabalhista, e aos
Regulamentos de Pessoal da Conab.

Documento assinado eletronicamente por JOSE FERREIRA DA COSTA NETO, Diretor (a) Execu�vo (a)
Subs�tuto (a) - Conab, em 23/11/2020, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento



no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12826478 e o
código CRC 3F8400C3.

N° do Processo: 21200.004728/2020-86

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

