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ACT CONAB 2017/2018 e 2018/2019 

Relatório de Reunião no TST em 18.09.2018  
 
Presentes: Dr. Rogério Neiva (Assessor da Vice-Presidência do TST); Direção da FENADSEF (Sergio 

Ronaldo, Edison Cardoni); Comissão Nacional dos Empregados – CNE/FENADSEF da 
CONAB (Enos Barbosa); Assessoria Jurídica da FENADSEF (Bruno Conti Gomes da Silva); 
e mais representantes da ASNAB e da CNTC. 

 

1- A FENADSEF foi convocada na tarde de ontem, 17.09, por telefone, para reunião bilateral com o 
assessor da Vice-Presidência do TST, Dr. Rogério Neiva para tratar dos ACTs da CONAB dos anos 
2017/2018 e 2018/2019. 
 
2 - De início, o Dr. Rogério fez ampla explanação sobre diversos acordos de empregados públicos 
ainda pendentes e informou que o TST, após conversações com a SEST, poderia apresentar os 
parâmetros de uma proposta à bancada dos trabalhadores - para ser submetida aos empregados da 
CONAB - e,  estando dada a possibilidade de acordo, submeteria à empresa para então ser 
formalizada e levada às assembleias da categoria. 
 
 
3 - Nessa proposta o TST considerou que já teria havido um entendimento prévio da CONAB com a 
bancada sindical a respeito de alterações em três cláusulas sociais. 
 
4 - A bancada sindical agradeceu o esforço do TST em buscar fazer avançar a negociação mas 
esclareceu que houve muita discussão sobre alterações em cláusulas sociais propostas pela CONAB 
mas, de fato, não chegou a haver um entendimento. Ademais, a bancada sindical também considerou 
que para ser apresentada à categoria a proposta apresentada precisaria ser melhorada. A bancada 
sindical propôs ainda que a discussão sobre as cláusulas sociais que a CONAB pretende alterar seja 
feito no próprio TST, visando a facilitar o entendimento entre as partes. 
 
5 - Dessa forma, o Dr. Rogério concluiu a reunião aceitando fazer consultas sobre a possibilidade de 
melhoria na proposta apresentada e, também, marcar uma reunião, ainda informal, mas agora com a 
presença da CONAB, para avançar nas negociações. 
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