
 

 

 

INFORMATIVO CONJUNTO FENADSEF/FISENGE/ASNAB Nº 008/2022. 
 

Brasília (DF), 13 de dezembro de 2022. 

 
Assunto: Acordo Coletivo de Trabalho ACT/CONAB. 
 
 

Aos empregados da Conab, 

 

Considerando a resposta da Diretoria da Conab apresentada no dia 07/12/2022, nos 
autos da Reclamação Pré-Prrocessual RPP. nº 1000493-66.2022.5.00.0000,  em razão das tratativas 
acordadas entre as partes, na reunião bilateral, realizada no TST,  dia 29/11/2022, mediada pela 
Exma. Drª. Roberta de Melo Carvalho, Juíza Auxiliar da Vice Presidência do TST, e do Exmo. 
Subprocurador-Geral do Trabalho Dr. Luiz da Silva Flores, informamos que a assessoria jurídica das 
entidades entrou em contato com a Juíza para maiores esclarecimentos, e, após orientação da 
própria juíza, peticionou pedido de nova reunião bilateral de mediação dos ACTs em questão (2019-
2020,2020-2021, 2021/2022 e 2022/2023), objetivando sanar questões que ficaram abertas na 
negociação entre as partes, a exemplo: 

1. das Comissões Paritárias para o plano de saúde e plano de cargos e salários; 

2. as vedações estabelecidas pela LDO para o exercício de 2023, referente aos benefícios 
do auxilio-alimentação ou refeição e assistência pré-escolar em percentual superior à variação 
acumulada pelo IPCA desde a última revisão de cada um dos benefícios pelos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público da União e pela Defensoria Pública da União. 

Por entender que as questões acima dependem apenas da boa vontade da Conab de 
exercer seu poder discricionário para, democraticamente, realizar uma gestão participativa e rever 
sua interpretação para o que está destacado no item 2 acima, as entidades/comissões 
representativas dos empregados estão aguardando a convocação do Vice-Presidente do TST, para a 
nova rodada de negociação bilateral. 

Cumpre esclarecer ainda que as entidades representavivas dos empregados estão de 
pleno acordo com o índice recomendado pela juíza na audiência de conciliação, restando os pontos 
elencados acima que são cruciais para os empregados numa visão estratégica de médio e longo 
prazos. 

Por fim, reiteramos aos empregados da Conab sobre a importância para que todos os 
trabalhadores se mobilizem em seus locais de trabalho para defender as conquistas. Com muita luta, 
seremos vitoriosos na defesa de nossos direitos. 

Atenciosamente, 

 

 
             Frederico Menezes 

FENADSEF    ASNAB Nacional   FISENGE 


