COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE RELAÇÕES DO TRABALHO DA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB, REALIZADA NO DIA 28 DE
NOVEMBRO DE 2006.

No dia vinte e oito do mês de novembro do ano de dois mil e seis, na sala de reunião da Diretoria de
Gestão Administrativa e Financeira da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento –
CONAB/MATRIZ em Brasília – Distrito Federal, foi realizada a 8ª Reunião Ordinária do Fórum de
Relações do Trabalho - FRT, com a presença dos membros do EMPREGADOR: José Carlos de
Andrade – Diretor de Gestão Administrativa e Financeira da CONAB e COORDENADOR do Fórum,
Silvana da S. Rodrigues, Carlos Gomes, Maria de Lourdes R. de Oliveira e Sílvio José Venturoli
Filho, e os membros dos EMPREGADOS: Francisco de Assis Xavier Segundo – SECRETÁRIO,
Joalita Queiroz de Lima e Elizeu Lima Souza, Os membros José Moisés Guedes Saraiva e Ulysses
A.M.Caio Pereira tiveram suas ausências justificadas. O Coordenador deu as boas vindas aos
presentes, enfocando que neste ano o Fórum realizou todas as reuniões ordinárias agendadas, que
considera o FRT um instrumento importante para o conjunto dos empregados da CONAB e Direção.
Logo em seguida o Secretário do Fórum fez uso da palavra para informar que os empregados da
CONAB já absorveram a importância do Fórum, sendo este um instrumento de discussão entre os
empregados e a Direção da Companhia. Em seguida agradeceu a Direção da CONAB pelo
atendimento à solicitação relativa à indenização da Licença-Prêmio. Logo após, procedeu a leitura
da pauta anexa para discussão e iniciaram-se os debates, a saber: ITEM 01) POSICIONAMENTO
SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS – O Coordenador informou que as
negociações para aprovação do PCCS pelo DEST não avançaram muito, em virtude do período
eleitoral, mas que a Direção da CONAB está agendando uma reunião na próxima semana, sendo
que provavelmente o DEST solicitará alguns ajustes na proposta encaminhada. Em seguida o
Secretário informou que, na Plenária de discussão do Acordo Coletivo de Trabalho, ocorrida nos dias
19 e 20 de outubro de 2006, em Brasília, o Presidente da CONAB informou que as discussões com
o DEST serão compartilhadas com empregados, em razão dos questionamentos sobre a promoção
por antiguidade, anuênio e índices de impacto financeiro. Em seguida, o Coordenador informou que o
DEST não formalizou ainda nada sobre estes assuntos em discussão e que tão logo tenha algum
avanço os representantes dos empregados serão informados. ITEM 02) POSICIONAMENTO
SOBRE A ALTERACÃO DO NORMATIVO DE DESLOCAMENTO A SERVIÇO - O Coordenador
informou que a proposta de alteração do normativo continua sob análise, para posterior deliberação
da Presidência da CONAB. ITEM 03) POSICIONAMENTO DO PAGAMENTO DA
RETROATIVIDADE AOS EMPREGADOS QUE TÊM DEPENDENTES PORTADORES DE
DIABETES CRÔNICA TIPO I. No que diz respeito a este ponto, após os questionamentos, o
Coordenador informou que assunto será revisto, tomando como base os prazos complementares dos
documentos. ITEM 04) POSICIONAMENTO DO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – O Coordenador informou que o processo está pronto, tendo
merecido vários debates junto à Diretoria e que haverá uma deliberação sobre o assunto. Os
representantes dos empregados solicitaram agilidade nesta deliberação, uma vez que vem a
aumentando as demandas judiciais buscando esse benefício. ITEM 05) POSICIONAMENTO
SOBRE A CONCESSÃO DOS MESMOS BENEFÍCIOS QUE FORAM ESTENDIDOS AOS
EMPREGADOS QUE RETORNARAM ADMINISTRATIVAMENTE PELA LEI Nº 8.878/94, AOS
EMPREGADOS QUE RETORNARAM JUDICIALMENTE PELA MESMA LEI - O Coordenador
informou que a posição da Diretoria, embasada na orientação da Coordenadoria de Assuntos
Jurídicos da Companhia, é cumprir a determinação judicial para os processos transitados em julgado.
Os representantes dos empregados esclareceram que existem processos judiciais transitado em
julgado que a CONAB não cumpriu a sentença na íntegra , sendo necessária ampla análise destes
processos para verificar se existem pendências, evitando que o empregado recorra a justiça
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novamente. Quanto aos benefícios estendidos aos empregados anistiados administrativamente, os
representantes dos empregados informaram que existem dois que poderão ser estendidos aos
empregados sem gerar qualquer problema : o parcelamento das férias em até 7 parcelas e a
concessão do 14 º salário para quem detinha o direito, uma vez que a Lei da anistia não diferencia os
empregados. Em seguida, o Coordenador informou que mediante requerimento, será feito estudo
nos processos transitados em julgado e analisará os pedidos constantes da “inicial” versus
promulgação da sentença, objetivando sanar eventuais divergências no cumprimento das
determinações judiciais. ITEM 06) CONCESSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO E ANUÊNIOS PARA OS
EMPREGADOS QUE RETORNARAM PELA LEI 8.878/94. Mais uma vez os empregados
reforçaram o pleito pela concessão desses benefícios aos empregados que retornaram
administrativamente pela Lei 8.878-94, uma vez que existem benefícios que foram estendidos com
base no contrato de trabalho anterior, e que o Regulamento de Pessoal cita que a concessão ocorre
para os empregados admitidos até 13/10/1996. O Coordenador informou que a Licença Prêmio não
tem como ser concedida, devido o Regulamento de Pessoal. Quanto ao anuênio está sendo feito
estudo sobre o assunto, e que logo se dará uma resposta da viabilidade de concessão. Em seguida o
Secretário esclareceu que estes empregados têm direito aos benefícios mencionados, e que todos
esperam uma resposta positiva por parte da Direção da CONAB. ITEM 07) POSICIONAMENTO
SOBRE O RETORNO ADMINISTRATIVO DOS EMPREGADOS ANISTIADOS PELA LEI no
8.878/94 – O Coordenador informou que o DEST autorizou o acréscimo de vagas estabelecidas na
Portaria nº14 de 04.09.2006 e que a CONAB já iniciou o processo de retorno destes empregados,
sendo que está previsto para o mês de janeiro/2007, o retorno de 13 anistiados para Mato Grosso e
06 para Bahia devido a grande demanda de atividades nestes Estados. Para a Matriz haverá o
retorno de 01 empregado. Informou ainda que a CONAB deu início à celebração de um acordo
administrativo com os anistiados que estão trabalhando com amparo em sentença judicial sub judice
(SUREG RJ e outras). A partir do mês de janeiro de 2007, o processo de retorno dos empregados
anistiados deverá ter um fluxo normal e que será instalada comissão para acompanhar o processo
de retorno dos anistiados. A CONAB estará realizando ainda um levantamento junto aos anistiados
para identificar quantos querem retornar. ITEM 08) POSICIONAMENTO DA APURAÇÃO DA
DENÚNCIA DE ASSÉDIO MORAL FEITA PELA EMPREGADA VALÉRIA ROMEIRO CONTRA O
EMPREGADO ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - ENCARREGADO DE SETOR DE RECURSOS
HUMANOS DA SUREG PE, DISCUTIDA NA ÚLTIMA REUNIÃO.
O Coordenador informou a
instauração de processo interno de apuração, sendo que, após a conclusão dos trabalhos, não foi
constatada a existência de assédio moral sobre a empregada. Informou também que a denunciante
solicitou e teve deferida a transferência para Brasília por motivos particulares. Os representantes dos
empregados ficaram de solicitar maiores informações junto aos representantes dos empregados na
SUREG Pernambuco. ITEM 09)
POSICIONAMENTO SOBRE A DENÚNCIA DE ASSÉDIO
MORAL FEITA PELA EMPREGADA MARIA MADALENA DE SOUZA CONTRA O EMPREGADO
WILLIANS LORENCETT MIELKI – GERENTE FINANCEIRO ADMINISTRATIVO DA SUREG
ESPÍRITO SANTO. O Coordenador informou que o assunto foi devidamente equalizado, segundo o
SUREG/ES, conforme fax enviado pelo mesmo. Em seguida, o Secretário informou que recebeu
carta da citada empregada e até a presente data aquela SUREG nenhuma providência havia
tomado. O Coordenador citou que em face das divergências entre as informações do Sureg e da
empregada irá novamente averiguar o ocorrido. Em seguida, o Secretário relatou que a empregada
Renilda Zardini Tononi, lotada também naquela Sureg, está com problemas de saúde e continua
desenvolvendo suas atividades. O Coordenador informou que também estará averiguando esse fato.
ITEM 10) POSICIONAMENTO SOBRE O CASO DA EMPREGADA DEUSIMAR SILVA FERREIRA
DOS SANTOS LOTADA NA SUREG RONDÔNIA. O Coordenador informou que tratou do assunto
junto à SUREG/RO, e que esta ficou incumbida de apurar os fatos, e que por ocasião de sua visita
acompanhando o Presidente da CONAB, na próxima semana, estará verificando de perto o caso.
ITEM 11) POSICIONAMENTO DA APURAÇÃO DOS PROBLEMAS DE ORDEM GERENCIAL
OCORRIDOS NA UNIDADE ARMAZENADORA DE ARCO VERDE – SUREG PE. O Coordenador
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informou que esta questão já foi resolvida. Os representantes dos empregados ficaram de solicitar
informações juntos aos representantes dos empregados em Pernambuco. ITEM 12)
POSICIONAMENTO SOBRE A CI DIAFI/SUREH Nº 91 de 10/08/2006. O Coordenador informou
que o valor recebido a maior foi descontado na 1ª parcela em 20% (vinte por cento) do líquido e a
partir da 2ª parcela foi reduzido para 10% (dez por cento), respeitando a margem consignável. ITEM
13) ANÁLISE SOBRE O PROCESSO TRABALHISTA DOS EMPREGADOS GILVAM DA COSTA,
LÚCIO DOS SANTOS SILVA E MAURICIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, LOTADOS NA
SUREG/RJ. O Secretário informou que é mais um dos casos de processo trabalhista transitado em
julgado, onde a CONAB não vêm cumprindo com a determinação judicial, deixando os empregados
sem os devidos benefícios. No que diz respeito a este processo, a justiça determinou entre outros os
benefícios o 14ª salário e anuênio. Porém até a presente data essas rubricas não foram incluídas
no contra-cheque dos citados empregados. Em seguida, o Coordenador solicitou ao Secretário que
oficialize o caso para que sejam tomadas as devidas providências. ITEM 14) INFORMES GERAIS –
Os empregados informaram que na próxima reunião do Fórum, estarão tomando posse os novos
membros representantes dos empregados, eleitos na Plenária Nacional, realizada nos dias 19 e 20
de outubro de 2006. Logo após ficou agendado que a próxima reunião do Fórum acontecerá nos dias
27 e 28 de fevereiro de 2007. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião e, para que
esta produza os efeitos legais, foi lavrada a presente ATA, que lida para todos, vai assinada por mim
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER SEGUNDO, que secretariei, pelo Coordenador e demais membros
presentes.

MEMBROS REPRESENTANTES DO
EMPREGADOR

MEMBROS REPRESENTANTES
DOS EMPREGADOS

(Original Assinada)
José Carlos de Andrade
Coordenador

(Original Assinada)
Francisco de Assis X. Segundo
Secretário

(Original Assinada)
Silvana da Silva Rodrigues
Membro

(Original Assinada)
Elizeu Lima Sousa
Membro

(Original Assinada)
Carlos Gomes
Membro

(Original Assinada)
Joalita Queiroz de Lima
Membro

(Original Assinada)
Silvio José Venturoli Filho
Membro
(Original Assinada)
Maria de Lourdes R. de Oliveira
Membro

3

