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COMUNICADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DA CONAB 

A FENADSEF vem informar a categoria que recebeu com extrema surpresa o cancelamento 

da reunião de mediação convocada pelo TST para o dia 18.12.  

Tal reunião junto ao TST atendia a um pedido de mediação (registro PMPP-1000599-

33.2019.5.00.0000) formulado pela FENADSEF, em de 28/05/2019, diante da atitude da 

CONAB em protelar a abertura das negociações do ACT 2019/2020. 

Porém, no dia 18.12, o TST comunicou à Assessoria Jurídica da FENADSEF que a reunião 

bilateral estava cancelada por imposição da CONAB, que recusa reunir-se com a 

FENADSEF. 

Lembramos que a diretoria da CONAB está incidindo em descumprimento da decisão do 

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região que, no processo nº 0001089-

61.2017.5.10.0001, POR UNANIMIDADE, reconheceu a FENADSEF como a entidade 

representativa dos trabalhadores da CONAB. 

Essa decisão proferida pelo TRT não possui efeito suspensivo, ou seja, deve ser cumprida 

imediatamente. Mesmo assim, embora estranho, em conduta temerária e procrastinatória, 

apenas a CONAB recorreu dessa decisão. Nem mesmo a possível entidade sindical 

interessada apresentou recurso para dizer que era a legítima representante dos empregados 

da Companhia. Portanto, é a CONAB que está querendo selecionar o representante sindical 

dos empregados da empresa, para fazer as negociações com quem lhe convier.  

A CONAB ainda ignora solenemente a decisão política da categoria que, em assembleias 

por todo o Brasil, uma vez mais, em 2019, referendou a FENADSEF como entidade 

representativa para o ACT 2019/2020. 

Ávida para retirar direitos dos trabalhadores, brandindo a ameaça de privatização da 

empresa, a CONAB no dia 18.12, quis continuar escolhendo com quem negocia e, assim, 

compareceu ao TST para reunir-se com entidade que - na atual situação jurídica - não tem 

poder formal para representar os empregados públicos da CONAB. 

A diretoria da CONAB tem plena consciência de que sua atitude coloca em risco inclusive a 

legalidade de um eventual ACT que venha a ser assinado sem a necessária segurança 

jurídica. Ao que parece, essa estratégia visa a criar uma situação que facilite a retirada de 

direitos. 

A FENADSEF adotará todas as iniciativas jurídicas e políticas necessárias para defender os 

interesses dos empregados públicos da CONAB, e a própria empresa que é um patrimônio, 

não de um governo, mas da população brasileira, especialmente os setores que dependem 

diretamente da sua existência, eis que a atual conduta da Empresa em relação ao ACT 

2019/2020 afronta dispositivos da Constituição Federal, CLT e pratica conduta antissindical 

violando normas da OIT. 
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