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A C Ó R D Ã O 

Seção Especializada em Dissídios Coletivos  

GMDMC/Ac/tp/iv 

  

DISSÍDIO COLETIVO DE 

NATUREZA ECONÔMICA. 

ACORDO COLETIVO DE 

TRABALHO 2017/2018 

FIRMADO PARCIALMENTE 

NA FASE NEGOCIAL. 

HOMOLOGAÇÃO NA 

AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. CLÁUSULAS 

REMANESCENTES 

RELATIVAS AO REAJUSTE 

DOS SALÁRIOS E DOS 

BENEFÍCIOS 

REAJUSTÁVEIS PELO 

MESMO PERCENTUAL. 1. 

CLÁUSULA 4ª – REAJUSTE 

SALARIAL NA DATA BASE. 

Esta Seção 

Especializada, 

considerando a 

necessidade de que os 

efeitos decorrentes da 

perda de valor real 

dos salários sejam 

atenuados, mas 

observando as 

disposições da Lei nº 

10.192/2001, admite 

que, ante o insucesso 

da negociação entre as 

partes, seja concedido 

pela via normativa o 

reajuste salarial, em 



um percentual 

levemente inferior 

àquele apurado pelo 

INPC/IBGE em relação 

ao período revisando, 

que, no caso, foi de 

3,98%. Nesse contexto, 

defere-se parcialmente 

o pedido do 

suscitante, de forma a 

aplicar, sobre os 

salários dos 

trabalhadores, a 

partir de 1º/5/2017, o 

percentual de 3,97%. 

2. CLÁUSULA 10 – 

AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-

ESCOLAR. Considerando 

a pactuação das partes 

quanto à incidência do 

mesmo percentual de 

reajuste dos salários 

às cláusulas 

econômicas constantes 

do ACT 2017/2018, 

defere-se parcialmente 

o pedido em relação à 

cláusula 10 -  AUXÍLIO 

CRECHE/PRÉ-ESCOLAR, 

aplicando-se ao valor 

previsto no caput da 

norma (relativo àquele 

pactuado em 

2016/2017) o  percentu

al de 

3,97%. 3. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. É 

incabível o 

deferimento de 

honorários 

advocatícios em 



dissídio coletivo, 

seja de natureza 

jurídica, econômica ou 

de greve, pois o 

sindicato não atua 

como substituto 

processual, mas exerce 

a representação legal 

da categoria, nos 

termos do art. 8º, 

III, da Constituição 

Federal. 

Inaplicabilidade do 

item III da Súmula nº 

219 do TST. Dissídio 

Coletivo julgado 

parcialmente 

procedente.  
  

  

Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de  DC - 1000212-86.2017.5.00.0000, 

em que é SUSCITANTE SINDICATO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

AGROPECUARIO e é SUSCITADO COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO 

PARNAIBA. 

  

O Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento 

Agropecuário – SINPAF ajuizou, em 6/10/2017, 

dissídio coletivo de natureza econômica contra 

a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba – CODEVASF (id c0ef447 

– seq. 1), objetivando a fixação das condições 

de trabalho para vigerem no período de 1º de 

maio de 2017 a 30 de abril de 2018. Sustentou 

que, durante o processo de negociação, as 

partes firmaram sucessivos Termos de 

Compromisso, relativos à prorrogação da 



vigência do ACT 2016/2017 até o dia 30/9/2017, 

bem como que houve o ajuizamento de Protestos 

Judiciais, com a finalidade de se manter o dia 

1º de maio como data base da categoria. Alegou 

que, durante o processo negocial, houve a 

conciliação em relação à quase totalidade das 

normas reivindicadas, permanecendo o impasse em 

relação ao reajuste dos salários e às demais 

cláusulas de impacto econômico. Pugnou pela 

notificação da suscitada acerca do ajuizamento 

do dissídio e para que apresentasse defesa, sob 

pena de revelia e confissão; pela tomada de 

iniciativas de praxe para a negociação prevista 

em lei e no Regimento Interno do TST, com a 

designação da audiência de conciliação; pela 

fixação do percentual de reajuste dos salários 

e a sua aplicação às cláusulas econômicas, 

entre elas a do auxílio-alimentação e do 

auxílio babá-creche; pela  prolação da sentença 

normativa, com prevalência das bases propostas 

pelo Sindicato suscitante, e levando-se em 

conta a preexistência das condições e as 

conquistas históricas da categoria; para que a 

sentença normativa e/ou o acordo firmado entre 

as partes e homologado pelo TST tivessem 

efeitos retroativos a 1º de maio de 2017, uma 

vez que assegurada a data base da categoria; e 

pela condenação da suscitada ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários 

advocatícios. 

Designada audiência de 

conciliação para o dia 18/12/2017 (id 01d85ff – 

seq. 38). 

Por meio do despacho datado de 

12/12/2017 (id 3d77e53 – seq. 45), o Ministro 

Emmanoel Pereira, à época Vice-Presidente do 

TST, consignou que vários atos já haviam sido 

praticados no sentido de se obter a solução do 



conflito, por meio do consenso entre as partes 

(TST-PMPP-8151-37.2017.5.00.0000), e, com base 

nas manifestações do suscitante e da suscitada, 

apresentou proposta de acordo nos seguintes 

termos: 1) submissão da cláusula econômica 

relativa ao reajuste dos salários a julgamento 

pela SDC; 2) manutenção do ACT 2016/2017, com 

as seguintes ressalvas: a) alteração do 

auxílio-creche, com a adequação da concessão do 

benefício à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, a qual passaria a ter, como idade 

limite, os sete anos; b) ampliação da 

participação dos empregados no auxílio-

alimentação para 2,5%; c) exclusão da cláusula 

relativa à contratação de seguro de veículos 

por parte da suscitada; e d) exclusão do 

reajuste em relação à cláusula do auxílio-

alimentação. Em síntese: manutenção das 

cláusulas sociais constantes do ACT 2016/2017 e 

das cláusulas econômicas não ressalvadas na 

proposta apresentada. Determinou, ainda, que a 

proposta fosse levada para discussão e 

deliberação na assembleia de trabalhadores e 

que as partes apresentassem resposta até o dia 

14/12/2017. 

Em despacho posterior (id 42d3ebf 

– seq. 48), foi retificado erro material 

constante da proposta pertinente ao auxílio-

creche, de forma a que passasse a constar, como 

idade limite da criança, os seis anos 

incompletos. 

Mediante petição (id ef62a09 – 

seq. 49), o suscitante informou que a 

assembleia de trabalhadores havia deliberado 

pela aceitação da proposta, nos termos 

formulados. 

Da mesma forma, a suscitada 

comunicou que, conforme anuência do Diretor da 



Área de Desenvolvimento Integrado e 

Infraestrutura, que respondia pela Presidência 

da CODEVASF, restavam aprovados os termos 

sugeridos e que, para aperfeiçoamento do ato, a 

proposta seria submetida ao Ministério do 

Planejamento, conforme Portaria DEST/SE/MP nº 

27/2012 (id  b05437e – seq. 52). 

Na audiência de homologação de 

acordo, realizada em 18/12/2017 (id 6d8e72c – 

seq. 54), o Ministro Emmanoel Pereira homologou 

o acordo firmado e determinou que a ação 

prosseguisse quanto ao item remanescente, que 

envolvia a cláusula econômica pertinente ao 

reajuste salarial (sobre salários e benefícios 

reajustados com o mesmo índice aplicável ao 

salários), ressalvado o auxílio-alimentação, em 

relação ao qual as partes haviam pactuado a não 

incidência de reajuste na presente data 

base.  Ressaltou, ainda, que restava 

solucionado o Processo de Mediação/Conciliação 

Pré-Processual de Conflito Coletivo – TST-PMPP-

8151-37.2017.5.00.0000 - e declarou o seu 

encerramento. 

Juntada aos autos (id 2aa02bd – 

seq. 55)  a cópia do Acordo Coletivo de 

Trabalho 2017/2018, celebrado pelas partes. 

Em relação à cláusula 

remanescente, a CODEVASF apresentou contestação 

(id 8e878c7 – seq. 56), arguindo a preliminar 

de não exaurimento das tratativas negociais 

para a fixação do reajuste dos salários e 

apresentando seus argumentos acerca da 

impossibilidade de conceder qualquer reajuste 

aos seus empregados. 

Intimadas, as partes apresentaram 

razões finais (id f3f837f – seq. 74 e id 

a737c44 – seq. 76).   



O Ministério Público do Trabalho, 

em parecer da lavra da Dra. Ivana Auxiliadora 

Mendonça Santos (id ecb0dd7 – seq. 64), opinou 

pela procedência parcial do dissídio 

coletivo.     

É o relatório. 

  

V O T O 

  

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE 

  

Preenchidos os pressupostos de 

admissibilidade da ação, passa-se ao exame do 

mérito. 

  

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  

Ressalta-se, de plano, tratar a 

norma revisanda do Acordo Coletivo de Trabalho 

2016/2017 (fls. 1/21, id 39b097d – seq. 14). 

Há de se fazer uma breve 

retrospectiva dos fatos. 

Durante a fase negocial, 

inclusive em reuniões realizadas com a mediação 

da Vice-Presidência desta Corte, as partes 

firmaram, de forma parcial, acordo coletivo de 

trabalho, para viger no período de 2017/2018. 

Em relação às cláusulas e aos 

itens que constavam da pauta reivindicatória, 

mas cuja fixação não foi objeto de consenso 

entre as partes, o Sindicato profissional 

ajuizou o dissídio coletivo. O suscitante 

deixou antever, na representação, que a maioria 

das 64 cláusulas fora pactuada na sua 

integralidade; que algumas delas foram 

excluídas, também por consenso das partes, 

principalmente por serem cláusulas novas; e que 



algumas normas foram pactuadas de forma 

parcial. 

No entanto, a leitura das 

consignações registradas na ata da audiência, 

na qual o acordo coletivo foi homologado, 

afastou qualquer dúvida quanto à análise dos 

itens que foram excluídos ou mesmo das 

cláusulas novas reivindicadas, relativas ao 

auxílio-educação (cláusula 55) e ao 

fornecimento de uniforme (cláusula 61), 

conforme se observa do trecho a seguir 

transcrito: 

  

“Registra-se que o presente acordo tem 

caráter parcial, ficando excluído da sua 

abrangência o pedido correspondente à cláusula 

econômica, envolvendo o reajuste salarial (sobre 

salário e benefícios reajustados com o mesmo 

índice aplicável ao salário), que não faz parte do 

presente ajuste. Registra-se, porém, que fica 

pactuado que faz parte do presente acordo 

submetido à homologação o ajuste de que o 

eventual reajuste salarial, correspondente à 

cláusula econômica, não deverá incidir sobre o 

auxílio alimentação, quanto ao qual a parte 

suscitante renuncia a incidência de reajuste 

quanto à presente data-base. 

Os representantes de ambas as partes 

entregaram cópia de minuta de acordo coletivo à 

Vice Presidência, anteriormente à audiência. 

Informaram que tal minuta foi revisada, com a 

participação dos responsáveis por seu 

assessoramento jurídico. 

Seguindo a finalidade do presente ato, o 

Ministro Vice Presidente indagou aos 

representantes das partes, diretamente, 

pessoalmente e de forma separada, se tinham 

pleno conhecimento do conteúdo de todas as 



cláusulas, se compreenderam o conteúdo e se 

não havia dúvida quanto ao seu alcance, bem 

como se estavam de acordo com os termos da 

minuta. 

Os representantes das partes 

responderam positivamente as perguntas 

formuladas, esclarecendo que praticavam a 

presente manifestação de vontade de forma 

espontânea, contando com poderes para tanto, 

tendo pleno conhecimento da decisão tomada, 

tudo em respeito ao princípio da autonomia 

da vontade e da decisão informada. 

Esclareceram, ainda, que o presente acordo 

não conta com natureza de decisão judicial, não 

obstante a submissão à homologação e ter sido 

firmado no âmbito da relação processual. 

Esclarecem que o instrumento firmado tem 

natureza jurídica de acordo coletivo de trabalho, 

nos termos do art. 611 da CLT. 

Os representantes das partes reconhecem 

a possibilidade de que, conforme o resultado 

do julgamento da cláusula econômica, por 

parte da SDC, possa haver repercussões 

econômicas do eventual julgado sobre o 

presente acordo firmado, ressalvado auxílio 

alimentação, por conta do ajuste no sentido da 

exclusão da incidência da cláusula econômica 

sobre o presente benefício. 

(...). 

Após a assinatura da minuta de acordo, a 

qual deverá ser juntada aos autos, com extração 

de cópia às partes, o Ministro Vice Presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho HOMOLOGA o 

presente acordo, para que surta os seus jurídicos 

e legais efeitos, reconhecendo que tal ato de 

homologação não desvirtua a natureza do acordo 

coletivo de trabalho do instrumento firmado (...). 

(...). 



Registra-se que o processo prosseguirá 

quanto ao item remanescente, não abrangido pelo 

presente acordo, o qual envolve a cláusula 

econômica, correspondendo ao reajuste salarial 

(sobre salário e benefícios reajustados com o 

mesmo índice aplicável ao salário, ressalvado o 

auxílio alimentação, quanto ao qual as partes 

pactuaram a não incidência de reajuste em 

relação à presente data-base. 

Nesse sentido, adoto as seguintes 

providências: 

1- Fica a parte suscitada intimada 

para apresentação de defesa nos autos 

(contestação), no prazo de 15 dias; 

2- após a juntada da contestação, 

enviem-se os autos ao Ministério 

Público do Trabalho para emissão de 

parecer;  

(...).” (fls. 1/4, id 6d8e72c – seq. 

54) 

  

Assim, considerando que houve a 

aceitação do suscitante e da suscitada de que o 

processo prosseguisse apenas para análise da 

questão do "reajuste salarial (sobre salário e 

benefícios reajustados com o mesmo índice 

aplicável ao salário), ressalvado o auxílio 

alimentação, quanto ao qual as partes pactuaram 

a não incidência de reajuste em relação à 

presente data-base", analisa-se o dissídio 

coletivo no que tange à cláusula 4ª – REAJUSTE 

SALARIAL NA DATA BASE (caput) e às cláusulas 

econômicas que permitam a incidência do 

referido  percentual. 

  

1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO 

DISSÍDIO POR NÃO EXAURIMENTO DAS TRATATIVAS 

NEGOCIAIS PRÉVIAS  

  



Em relação à questão 

remanescente, a CODEVASF apresentou contestação 

(id 8e878c7 – seq. 56), arguindo a preliminar 

de não exaurimento das tratativas negociais 

para a fixação do reajuste dos salários e 

apresentando seus argumentos acerca da 

impossibilidade de conceder qualquer reajuste 

aos seus empregados. Sustentou que o Sindicato 

profissional enviou a pauta reivindicatória à 

CODEVASF em 20/12/2016 e que, logo após as 

diretrizes apresentadas pelo SEST (Ministério 

do Planejamento), iniciaram-se as rodadas de 

negociação, com a realização de nove reuniões 

no período de 17/4/2017 a 29/9/2017. Afirmou 

que as partes chegaram a um consenso em relação 

a mais de cinquenta cláusulas, restando 

pendente a questão da cláusula econômica 

relativa ao reajuste (sobre salários e demais 

benefícios de cunho econômico), e que o 

Sindicato profissional, desconsiderando as 

conquistas materializadas nas cláusulas 

pactuadas e o esforço da CODEVASF em acomodar 

todos os interesses em questão - mormente 

diante do fato de que o reajuste pretendido se 

mostrava irreal -, ajuizou o dissídio coletivo, 

em pleno andamento do processo negocial, 

conforme consta da ata da última reunião 

realizada entre as partes, em 26/9/2017. 

Asseverou que o exaurimento das tratativas 

negociais é pressuposto necessário ao 

ajuizamento da ação, o qual não foi observado. 

Ao exame. 

Com o cancelamento da Orientação 

Jurisprudencial nº 24/SDC-TST e da Instrução 

Normativa nº 4/93, o posicionamento adotado por 

este Colegiado modificou-se no sentido de 

considerar preenchido o pressuposto contido no 

art. 114 da CF se o sindicato realmente houver 



se empenhado em negociar. Nesse sentido, 

entende esta Corte que apenas a realização da 

reunião com a intermediação da DRT preenche os 

pressupostos constitucionais exigidos pelo art. 

114, § 2º, da CF. 

A responsabilidade de êxito nas 

negociações coletivas não deve ser imputada 

somente ao sindicato profissional, porque o 

segmento econômico também deve buscar a solução 

autônoma para a solução dos conflitos. Nesse 

sentido, se, eventualmente, há a inércia ou a 

demora por parte do suscitado, não pode a 

categoria profissional ser penalizada, 

aguardando indefinidamente por uma manifestação 

que pudesse conduzir a uma solução 

satisfatória, sem que fosse necessário buscá-la 

pela via judicial. 

Nesse sentido: 

  

“RECURSO ORDINÁRIO. DISSÍDIO 

COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. 

AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. Os 

documentos dos autos indicam que o 

ajuizamento do Dissídio foi precedido de 

tentativa de  negociação entre as partes, o que é 

suficiente à instauração do processo. Precedentes 

da C. SDC. (...). Recurso Ordinário conhecido e 

provido parcialmente.” (RO-738-

69.2011.5.04.0000, SDC, Data de Julgamento: 

12/12/2016, Relatora Ministra Maria Cristina 

Irigoyen Peduzzi, DEJT de 19/12/2016) 

  

“DISSÍDIO COLETIVO. RECURSO 

ORDINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DE 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA  PRÉVIA. 

Segundo a jurisprudência desta Corte, é 

suficiente para o ajuizamento do dissídio coletivo 

a demonstração da tentativa de negociação, sem 



que se exija o  exaurimento das tratativas 

negociais. No caso, não há controvérsia de que 

houve a tentativa de negociação entre os 

demandantes, que, porém, não lograram êxito na 

elaboração do instrumento  normativo autônomo. 

(...).Recurso ordinário parcialmente provido, 

para adaptar a redação das cláusulas impugnadas 

ao teor dos precedentes normativos do TST e ao 

entendimento jurisprudencial predominante nesta 

Corte.” (RO-1099-30.2012.5.12.0000, SDC, 

Data de Julgamento: 23/2/2015, Relatora 

Ministra Kátia Magalhães Arruda, DEJT de 

6/3/2015) 

  

No caso em tela, não se constata 

o desinteresse do suscitante em tentar obter a 

solução da questão controvertida mediante a 

composição das partes, antes que fosse ajuizado 

o dissídio coletivo, tampouco os documentos 

anexados aos autos indicam que o ajuizamento da 

ação não tivesse sido precedido das tratativas 

negociais necessárias e suficientes à 

instauração da instância. 

Observa-se dos autos (id d6ed143 

– seq. 12) que o SINPAF, objetivando dar início 

ao processo de negociação do ACT 2017/2018, 

encaminhou à CODEVASF, em 20/12/2016, a pauta 

reivindicatória, solicitando que a empresa 

viabilizasse calendário de reuniões e que as 

negociações se iniciassem na segunda quinzena 

de janeiro de 2017. 

Foram realizadas nove reuniões 

entre as partes, no período compreendido entre 

17/4/2017 a 26/9/2017 (Fls. 1/15, id 3a3a0ca – 

seq. 13), e a maioria delas  retrata, de alguma 

forma, o impasse quanto à questão do reajuste, 

principalmente mencionando a ausência de 



oferecimento de contraproposta por parte da 

CODEVASF. 

Pelo fato de a primeira reunião 

de negociação ter sido agendada para o dia 

17/4/2017 – data bem próxima à do término da 

vigência do ACT 2016/2017 (30/4/2017) – o 

SINPAF formulou cinco Protestos Judiciais, 

pleiteando a manutenção da data base da 

categoria, os quais foram deferidos. Verifica-

se, do despacho que deferiu o 2º Protesto 

Judicial (id e6b253a – seq. 18), bem como 

daqueles que se seguiram, a menção de que “foi 

solicitada a mediação do Ministro Vice-

Presidente do TST (processo nº 8151-

31.2017.5.00.0000), nos termos do Ato 

168/TST.GP, na tentativa de agilizar a 

negociação”. 

Transcreve-se, no que interessa, 

o teor de despacho relativo ao processo 

mencionado (id 87817aa – seq. 16), datado de 

15/8/2017, ou seja, anteriormente 

ao  ajuizamento do dissídio coletivo: 

  

“Analisando os autos, verifico 

que  se  trata  de  Pedido  de 

Mediação/Conciliação Pré-Processual de conflito 

coletivo, apresentado nos termos do Ato 168 

TST.GP, de 04 de abril de 2016. 

Considerando o atendimento dos requisitos 

previstos no art. 4º 

do  aludido  Ato,  admito  o  processamento  do  

procedimento de Mediação/Conciliação Pré-

Processual requerido. 

Determino a ciência da parte requerida 

acerca da apresentação e admissão do presente 

requerimento, com envio de cópia do 

requerimento inicial e da presente decisão. 



Esclareço às partes que antes da designação 

de audiência serão envidados esforços por parte 

desta Vice Presidência, por meio do seu Juiz 

Auxiliar, no sentido de iniciar e fomentar o 

diálogo, com a realização de reuniões de trabalho 

unilaterais e bilaterais. Neste sentido, exorto às 

partes para que tenham boa vontade com tal 

procedimento, inclusive enquanto de 

manifestação 

disposição  com  a  busca  da  solução 

autocompositiva.” 

  

Portanto, diante das sucessivas 

reuniões realizadas, inclusive com a mediação 

da Vice-Presidência do TST, não merece 

prosperar o argumento da suscitada quanto ao 

não esgotamento das tratativas negociais. 

Ao contrário do que afirma a 

suscitada, a ata da 9ª reunião, realizada no 

dia 26/9/2017, cuja cópia foi juntada às fls. 

14/15 (id 3a3a0ca – seq. 13), consigna a não 

aceitação, pela CODEVASF, da proposta 

apresentada pelo SINPAF, quanto à manutenção 

das cláusulas sociais constantes do ACT 

2016/2017 e a se levar a dissídio apenas as 

cláusulas econômicas, mas nada menciona acerca 

de possível comprometimento do suscitante em 

levar adiante a realização de reuniões com a 

suscitada. Inclusive, consta dos autos 

documento referente à Resolução nº 629, da 

CODEVASF (id 973db28 – seq. 22), datado de 

28/9/2017, por meio da qual o Presidente da 

referida entidade autoriza o ajuizamento do 

dissídio coletivo referente à data base de 

2017, concedendo o comum acordo previsto no 

art. 114 da Constituição Federal, dando a 

entender, portanto, que a própria suscitada 

admitia a finalização do processo negocial. 



A ata da 8ª reunião (fl. 13, id 

3a3a0ca - seq. 13), realizada no dia 30/8/2017, 

registra que “o SINPAF informa que o final de 

agosto teria sido o último prazo dado para 

encerramento das tratativas da negociação e 

para dar início ao dissídio coletivo, 

porém como voto de confiança na nova gestão da 

Empresa, o SINPAF acorda pela prorrogação do 

Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017 até o dia 

30/09/2017 solicitando agendamento da nona 

rodada de negociação para o dia 26/09/2017 às 

9:00, dando, assim, um último prazo 

para Codevasf buscar alteração de cenário e 

proposta para as cláusulas de repercussão 

econômica. A Codevasf concorda com a data 

proposta para última reunião com SINPAF”.  

No contexto delineado, não há 

como prosperar a arguição apresentada. 

Rejeito a preliminar. 

  

2. EXAME DAS CLÁUSULAS 

  

Conforme já dito, as partes 

firmaram o acordo coletivo, de forma parcial, 

restando assente que o processo deveria 

prosseguir apenas para análise da questão do 

reajuste sobre salário e benefícios 

reajustáveis com o mesmo índice aplicável ao 

salário, ressalvado o auxílio-alimentação, em 

relação ao qual as partes pactuaram a não 

incidência de reajuste na presente data base. 

Salienta-se que a cláusula 4ª do 

ACT 2017/2018 estabelece que, até que seja 

julgado pelo TST o teor das cláusulas 

econômicas, a CODEVASF manterá o pagamento dos 

mesmos valores então praticados durante a 

vigência do ACT 2016/2017. 



Ocorre que, além da cláusula 4ª, 

que prevê o reajuste dos salários, apenas a 

cláusula 10 – AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR 

registra expressamente os valores a serem 

reajustados, pertinentes ao ACT 2016/2017, 

razão pela qual apenas as duas cláusulas 

mencionadas serão objeto de análise. 

  

2.1. CLÁUSULA 4ª – REAJUSTE 

SALARIAL NA DATA BASE 

  

A cláusula foi assim 

reivindicada: 

  

“CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE 

SALARIAL NA DATA-BASE - A 

CODEVASF reajustará as tabelas salariais e 

funções gratificadas, de forma linear, a partir da 

data base de 1º/05/2017, com o índice do IPCA 

do período anterior mais a perda de 1% referente 

ao último acordo e o PIB Agrícola de 2016. 

Parágrafo Único - Caso haja alteração da 

legislação salarial para condições mais 

favoráveis aos empregados, estas serão adotadas 

automaticamente pela CODEVASF.” 

  

A cláusula foi pactuada 

parcialmente, constando do ACT 2017/2018, com a 

seguinte redação: 

  

“CLÁUSULA QUARTA – DOS 

VALORES DE BENEFÍCIOS, SALÁRIOS E 

FUNÇÕES. Até que seja julgado pelo Tribunal 

Superior do Trabalho o teor das cláusulas 

econômicas do ACT 2017/2018, a CODEVASP 

manterá o pagamento dos mesmos valores 

praticados durante a vigência do ACT 2016/2017 

para salários, funções e benefícios. 



Parágrafo Primeiro – O benefício concedido 

na cláusula sétima está excluído de eventual 

reajuste concedido em julgamento da Cláusula 

Econômica pelo TST. 

Parágrafo Segundo – Caso haja alteração da 

legislação salarial ou decisão para condições 

mais favoráveis aos empregados, estas serão 

adotadas automaticamente pela CODEVASF.” 

(fl. 1, id 2aaa02bd – seq. 55) 

  

Na representação, o suscitante 

asseverou que a remuneração dos trabalhadores 

está sendo corroída pela inflação; pelo 

exponencial aumento do custo de vida; e pela 

crise econômica e política instaurada no País, 

o que faz com que o salário do trabalhador seja 

insuficiente para manter o poder de compra 

necessário à manutenção de sua dignidade e ao 

seu sustento e de familiares. Alega que a 

CODEVASF tem condições financeiras de arcar com 

o pedido do reajuste salarial, pretendido pela 

categoria, e que a jurisprudência consolidada 

deste Tribunal Superior é no sentido de que 

cabe ao poder normativo, com fulcro no art. 10 

da Lei nº 10.192/2001, a concessão de reajuste 

salarial aos trabalhadores, na data base da 

categoria, quando não há a composição das 

partes. Quanto ao parágrafo único da cláusula, 

afirma que esse dispositivo foi objeto de 

acordo por ocasião da 4ª Reunião de Negociação 

ocorrida em 6/6/2017, sendo seu texto idêntico 

ao inserido no ACT 2016/2017. 

De outro lado, a CODEVASF, em sua 

contestação, às fls. 2/20 (id8e878c7 – seq. 

56), inicialmente entendeu por prejudicadas as 

cláusulas novas reivindicadas, em face do 

acordo firmado e homologado nestes autos, e 

ressaltou que a demanda deve se restringir 



apenas ao índice de reajuste dos salários 

e funções e ao benefício relativo ao auxílio-

creche. Na sequência, alegou que, conquanto 

possua personalidade jurídica de direito 

privado, não é dotada de autonomia financeira, 

tratando-se de empresa pública federal, criada 

pela Lei nº 6.088/1974 e vinculada ao 

Ministério da Integração Social, por força do 

Decreto nº 8.872/2016. 

Ressaltou que desenvolve típico 

serviço público (arts. 21, IX e XVIII, e 23 da 

CF), sobretudo no Nordeste brasileiro, mais 

especificamente na área do Polígono das Secas; 

que não tem nenhuma atividade econômica; que 

não tem autonomia gerencial; e que tem 

finalidades de interesse social, o que afasta a 

aplicação objetiva do art. 173 da Lei Maior. 

Afirmou que todos os recursos 

utilizados no desenvolvimento de suas 

atividades, incluindo-se o custeio das folhas 

de pagamento, advêm do Orçamento Geral da 

União e que os valores eventualmente auferidos 

são recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme 

dispõe o art. 9º de seu Estatuto Social. 

Salientou que o Superior Tribunal 

de Justiça considera a CODEVASF como empresa 

pública prestadora de serviço público, com 

atuação essencialmente estatal. De outro lado, 

asseverou que o reajuste pretendido se mostra 

irreal, qual seja de 1% de recomposição 

referente ao último acordo + índice do IPCA + 

PIB agrícola, totalizando cerca de 9,49%, e 

que  o suscitante sequer definiu qual seria o 

percentual do PIB agrícola aplicável. Destacou 

que não é uma produtora rural. 

Sustentou que é impossível a 

indexação de qualquer decisão judicial a 

índices oficiais de preços (art. 13, caput, da 



Lei nº 10.192/2001); e que está sujeita ao rito 

estabelecido na Portaria nº 27/2012- 

DEST/SE/MP, a qual determina que a concessão de 

quaisquer vantagens e benefícios, que integrem 

a política salarial dos empregados, está 

condicionada à aprovação do Ministério do 

Planejamento. Asseverou que, no ACT 2016/2017, 

foi fixado o reajuste no percentual linear de 

8,28% e que não há falar em perda salarial.  

Aduziu que não é dado ao 

Judiciário conceder aumentos salariais. 

Acresceu que, diante das limitações já 

expostas, não tem condições de conceder nenhum 

reajuste e que a categoria já obteve outros 

avanços nas cláusulas sociais pactuadas. Pugnou 

pela improcedência do pedido e, na 

eventualidade da concessão do reajuste, pela 

fixação de um percentual inferior ao de 4,01%, 

apurado pelo IPCA para o período revisando. 

Ressalta-se, inicialmente, que 

somente o caput da cláusula 4ª será analisado, 

na medida em que houve a pactuação quanto à 

manutenção do seu parágrafo único. 

A Justiça do Trabalho, dentro do 

poder normativo que lhe é assegurado pelo art. 

114, § 2º, da Constituição, tem a possibilidade 

de, no insucesso das negociações, conceder 

percentual de reajuste condizente com a perda 

salarial da categoria profissional, procurando 

traduzir a justa composição do conflito de 

interesse das partes, nos termos do § 1º do 

art. 12 da Lei nº 10.192/2001. Nesse passo, 

mostra-se imperiosa a concessão de reajuste que 

contemple a um só tempo a necessidade de 

reposição salarial da categoria profissional e 

a capacidade econômica da empresa suscitada. 

Verifica-se do art. 1º do 

Estatuto Social da empresa (id f3d3ae0 – seq. 



57) que a CODEVASF é uma empresa pública, 

constituída sob a forma de sociedade anônima e 

vinculada ao Ministério da Integração Social, 

dispondo o art. 11 que constituem recursos da 

CODEVASF: as dotações orçamentárias consignadas 

no orçamento da União; as receitas 

operacionais; as receitas patrimoniais; o 

produto de operações de crédito; as doações; e 

os de outras origens. 

Ocorre que as circunstâncias de a 

suscitada estar vinculada ao Estado e de ser 

constituída sob a forma de empresa pública não 

são suficientes, por si sós, a afastar a 

competência da Justiça do Trabalho para fixar o 

percentual de reajuste salarial, mesmo porque a 

Constituição Federal, em seu art. 173, prevê a 

igualdade de tratamento entre as empresas 

públicas e sociedades de economia mista e as 

demais empresas atuantes no mercado, dispondo, 

em seu § 1º, inciso II, que as empresas 

públicas e sociedades de economia mista se 

sujeitam ao regime próprio das empresas 

privadas, inclusive no tocante a direitos e 

obrigações civis, comerciais, tributárias e 

trabalhistas. 

De outro lado, diante do atual 

cenário de dificuldade financeira, que não só o 

setor privado atravessa, mas toda a 

Administração Pública Direta e Indireta, esta 

SDC tem analisado com bastante cautela a 

questão do reajuste dos salários e das demais 

cláusulas econômicas, no tocante às empresas 

públicas e sociedades de economia mista, 

principalmente quando as alegações cingem-se à 

hipótese de já terem sido alcançados os limites 

prudenciais relativos às despesas com pessoal, 

previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 



A suscitada não juntou aos autos 

documentação que pudesse comprovar que a 

empresa se encontra em um estado de total 

precariedade, a ponto de restar inviabilizada a 

concessão de reajuste aos seus empregados, 

tampouco documentos que demonstrassem que, 

diante do cenário de contingenciamento 

orçamentário e financeiro, a Administração 

tivesse adotado medidas de forma a que os 

gastos fossem reduzidos. Ademais, não há nenhum 

indício de que as despesas com pessoal tivessem 

ultrapassado os limites constitucionais e 

legais pertinentes. 

Por outro lado, a circunstância 

de o País estar atravessando período de 

dificuldades financeiras não afasta, por si só, 

a possibilidade de se conceder o reajuste dos 

salários. Sabe-se que, no tocante ao 

empregador, um dos atributos da relação de 

emprego consiste exatamente na assunção dos 

riscos do empreendimento, não se podendo 

admitir que, mesmo em tempo de crise econômica, 

os empregados sejam sacrificados e que seus 

salários sofram o desgaste que a inflação 

acarreta. 

Quanto à alegação de que é 

necessária a autorização do Departamento de 

Coordenação e Controle das Empresas Estatais - 

DEST para a aprovação das propostas de cunho 

econômico, nas quais se inclui o reajuste dos 

salários, há precedentes desta Seção 

Especializada no sentido de que, em face do que 

dispõe o art. 114, § 2º, da CF, as resoluções 

do DEST não constituem limitação ao poder 

normativo da Justiça do Trabalho, na medida em 

que dizem respeito apenas ao estabelecimento de 

normas mediante a celebração de acordo coletivo 

de trabalho. Nesse sentido: RO-52069-



13.2012.5.02.0000, Data de julgamento: 

9/3/2015, Relatora Ministra Dora Maria da 

Costa, DEJT de 13/3/2015; RO-9036-

07.2011.5.02.0000, Data de Julgamento: 

9/9/2013, Relator Ministro Walmir Oliveira da 

Costa, DEJT de 20/9/2013; e RO-100-

10.2010.5.17.0000, Data de Julgamento: 

13/5/2013, Relator Ministro Márcio Eurico 

Vitral Amaro, DEJT de 24/5/2013. 

O fato é que a Justiça do 

Trabalho tem deferido os reajustes com o 

objetivo de recompor o poder de compra dos 

salários, entendendo que a inflação do período 

revisando provocou a perda do poder aquisitivo 

dos trabalhadores, mas observando a vedação 

trazida no art. 13 da Lei nº 10.192/2001, de 

que o reajuste não pode estar atrelado a 

índices de preços. 

Nesse contexto, esta Seção 

Especializada tem concedido o reajuste dos 

salários, observando os índices inflacionários 

medidos pelo INPC/IBGE para o respectivo 

período revisando e fixando um percentual 

levemente inferior àquele apurado, mas sempre 

mantendo o entendimento de que a concessão de 

qualquer reajuste em percentual mais elevado 

realmente deve ser objeto de negociação entre 

as partes, conforme dispõe o art. 10 do 

supracitado diploma legal. 

Assim, mostra-se inviável a 

concessão do reajuste com base nos parâmetros 

apresentados pelo suscitante, o que somente se 

viabilizaria mediante a negociação entre as 

partes, inclusive no que diz respeito à 

concessão de 1% por eventual perda ocorrida no 

último acordo firmado e à aplicação de 1% 

pertinente ao PIB agrícola ou do agronegócio 

relativo a 2016. 



No caso, o índice apurado pelo 

INPC/IBGE, para o período revisando (maio de 

2016 a abril de 2017), foi de 3,98%, devendo 

ser concedido o percentual de 3,97%, para o 

reajuste dos salários, na forma da 

jurisprudência desta Corte. 

Acrescenta-se, por oportuno, que 

o fato de a CODEVASF ter pleiteado, de forma 

sucessiva, que fosse deferido um percentual 

inferior ao de 4,01%, apurado pelo IPCA, não 

induz à conclusão de que teria concordado com a 

fixação de um percentual superior ao de 3,97%, 

ora concedido. 

Defiro parcialmente o pedido, 

para conceder o percentual de 3,97% para o 

reajuste dos salários, ficando o caput da 

cláusula assim redigido:  

  

“CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE 

SALARIAL NA DATA BASE. A CODEVASF 

reajustará as tabelas salariais e funções 

gratificadas, de forma linear, a partir da data base 

de 1º/05/2017, pelo percentual de 3,97%.” 

  

2.2. CLÁUSULA 10 – AUXÍLIO 

CRECHE/PRÉ-ESCOLAR 

  

Considerando que, à exceção do 

valor do reajuste do auxílio creche/pré-

escolar, a cláusula 10 foi objeto de pactuação 

entre as partes - o que dispensa a análise dos 

demais dispositivos dela integrantes -, 

transcreve-se apenas o caput da norma, tal como 

constante da representação: 

  

“CLÁUSULA DÉCIMA - AUXÍLIO 

CRECHE/ PRÉ-ESCOLAR. 



‘A CODEVASF manterá a concessão de 

Auxílio Creche/Pré-escolar, mediante o 

reembolso mensal das despesas 

comprovadamente realizadas pelos empregados 

com assistência pré-escolar a seus dependentes 

previdenciários, no valor teto de R$ 600,00 

(seiscentos reais) observadas as seguintes 

condições: 

(...).' 

Justificativa: O valor atual pago a título de 

auxílio-creche é insuficiente para fazer frente às 

despesas dos empregados com os seus filhos 

menores de idade. O que se pretende é a elevação 

para o valor em referência que, apesar de ainda 

insuficiente, é mais próximo do que se paga em 

creches nos dias atuais." 

                  

A CODEVASF admitiu, na defesa 

(id8e878c7 – seq. 56), que “remanesce como 

objeto da presente demanda apenas eventual 

reajuste nos salários, funções e o benefício 

referente ao auxílio creche (cláusula décima)”, 

insurgindo-se apenas em relação ao índice de 

reajuste a ser aplicado ao valor do benefício. 

Eis o teor do caput da cláusula, 

tal como constou do ACT 2017/2018: 

  

“CLÁUSULA DÉCIMA– AUXÍLIO 

CRECHE/PRÉ-ESCOLAR.  

A CODEVASF manterá a concessão de 

Auxílio Creche/Pré-escolar, mediante o 

reembolso mensal das despesas 

comprovadamente realizadas pelos empregados 

com assistência pré-escolar a seus dependentes 

previdenciários, no valor teto de R$ 496,99 

(quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e 

nove centavos), observadas as seguintes 

condições: (...)” (fl. 4, id 2aa02bd – seq. 55)  



  

O valor de R$496,99 é aquele que 

constou da cláusula 10 do ACT 2016/2017. 

Portanto, com base no que foi 

pactuado, e aplicando-se ao valor de R$496,99 o 

percentual de 3,97%, ora concedido para o 

reajuste dos salários, obtém-se o montante de 

R$516,72. 

Defiro parcialmente o pedido 

para aplicar ao valor de R$496,99, estabelecido 

no Acordo Coletivo de Trabalho de 2016/2017, a 

título de auxílio creche/pré-escolar, o 

percentual de 3,97%, de forma a que o caput da 

cláusula 10, constante do ACT 2017/2018, passe 

a apresentar a seguinte redação:  

  

“CLÁUSULA 10 – AUXÍLIO 

CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. A CODEVASF 

manterá a concessão de Auxílio Creche/Pré-

Escolar, mediante o reembolso mensal das 

despesas comprovadamente realizadas pelos 

empregados com assistência pré-escolar a seus 

dependentes previdenciários, no valor teto de 

R$516,72 (quinhentos e dezesseis reais e setenta 

e dois centavos), observadas as seguintes 

condições: (...)” 

  

3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

  

Requer o Sindicato profissional 

suscitante que a CODEVASF seja condenada ao 

pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais/assistenciais, no percentual de 

15% sobre o valor da causa. 

A respeito dos honorários 

advocatícios, a jurisprudência desta Corte 

consubstanciou-se na Súmula nº 219, que teve a 

redação de seu item I alterada, em decorrência 



do CPC de 2015, pela Resolução nº 204/2016 

(DEJT de 17, 18 e 21/3/2016), havendo também a 

inclusão dos itens IV a VI, passando a 

apresentar o seguinte teor: 

  

"SÚMULA 219. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.  HIPÓTESES DE 

CABIMENTO. 

I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, 

devendo a parte, concomitantemente: a) estar 

assistida por sindicato da categoria profissional; 

b) comprovar a percepção de salário inferior ao 

dobro do salário mínimo ou encontrar-se em 

situação econômica que não lhe permita 

demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da 

respectiva família. 

II - É cabível a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios em ação rescisória no 

processo trabalhista. 

III - São devidos os honorários advocatícios 

nas causas em que o ente sindical figure como 

substituto processual e nas lides que não derivem 

da relação de emprego. 

IV - Na ação rescisória e nas lides que não 

derivem de relação de emprego, a 

responsabilidade pelo pagamento dos honorários 

advocatícios da sucumbência submete-se à 

disciplina do Código de Processo Civil (arts. 85, 

86, 87 e 90). 

V - Em caso de assistência judiciária 

sindical ou de substituição processual sindical, 

excetuados os processos em que a Fazenda 

Pública for parte, os honorários advocatícios são 

devidos entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do 

proveito econômico obtido ou, não sendo 



possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa (CPC de 2015, art. 85, § 2º). 

VI - Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos 

de honorários advocatícios contemplados no 

Código de Processo Civil.” 

  

A atual jurisprudência desta 

Seção Especializada segue no sentido de que, 

nos dissídios coletivos, independentemente de 

sua natureza, seja econômico, jurídico ou de 

greve, o sindicato não atua na qualidade de 

substituto processual, mas como representante 

da categoria, dotado de legitimação ordinária 

para defender os interesses gerais do grupo 

representado. Portanto, diferentemente da 

atuação por substituição processual, na qual a 

entidade sindical age em nome próprio na defesa 

do interesse alheio, é incabível, na 

representação coletiva, a condenação a 

honorários advocatícios. 

As ementas a seguir transcritas 

sintetizam esse entendimento: 

  

“DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. 

RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

EMPRESAS DE TRANSPORTES 

METROVIÁRIOS E CONEXOS DE MINAS 

GERAIS. (...). . HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. A atual jurisprudência desta 

Corte estabelece que são devidos pelo sindicato 

os honorários advocatícios , nas causas em que 

atuar como substituto processual (item III da 

Súmula nº 219 do TST). Entretanto, em dissídio 

coletivo, o sindicato profissional age por 

representação legal em nome da categoria e na 

defesa dos seus interesses. Portanto, no contexto 



da representação coletiva, não cabe a condenação 

em honorários advocatícios. Recurso adesivo a 

que se nega provimento.” (RO-10788-

11.2016.5.03.0000, Data de Julgamento: 

12/12/2017, Relatora Ministra Kátia Magalhães 

Arruda, SDC, DEJT de 19/12/2017) 

  

“RECURSO ORDINÁRIO. DISSÍDIO 

COLETIVO DE GREVE E ECONÔMICO. (...). 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É incabível 

o deferimento de honorários advocatícios em 

dissídio coletivo, seja de natureza jurídica, 

econômica ou de greve, pois o sindicato não atua 

como substituto processual, mas exerce a 

representação legal da categoria, nos termos do 

art. 8º, III, da Constituição Federal. 

Inaplicabilidade do item III da Súmula nº 219 do 

TST. Precedentes. Recurso ordinário conhecido e 

não provido.” (RO-707-13.2016.5.17.0000, Data 

de Julgamento: 12/12/2017, Relatora Ministra 

Dora Maria da Costa, SDC, DEJT de 

15/12/2017) 

  

“(...). RECURSO ORDINÁRIO DO 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE 

ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

SINDBAST. DISSÍDIO COLETIVO DE 

NATUREZA ECONÔMICA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. É incabível a condenação 

em  honorários advocatícios no Dissídio 

Coletivo, pois o sindicato não atua na qualidade 

de substituto processual. Julgados da C. SDC. 

Recurso Ordinário conhecido e desprovido.” 

(RO-1002036-94.2015.5.02.0000, Data de 

Julgamento: 09/10/2017, Relatora Ministra 

Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, SDC, DEJT de 

14/12/2017) 



  

Indefiro o pedido. 

  

ISTO POSTO 

  

ACORDAM os Ministros da Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos do 

Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: 

a) rejeitar a preliminar de extinção do 

dissídio coletivo por não exaurimento das 

tratativas negociais prévias; b) deferir 

parcialmente, nos termos da fundamentação, as 

seguintes cláusulas: 4ª - REAJUSTE SALARIAL NA 

DATA BASE, para conceder o percentual de 3,97% 

para o reajuste dos salários, ficando o caput 

da cláusula assim redigido: "A CODEVASF 

reajustará as tabelas salariais e funções 

gratificadas, de forma linear, a partir da data 

base de 1º/05/2017, pelo percentual de 3,97%”; 

e 10 – AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR, para aplicar 

ao valor de R$496,99, estabelecido no Acordo 

Coletivo de Trabalho de 2016/2017, a título de 

auxílio creche/pré-escolar, o percentual de 

3,97%, de forma a que o caput da cláusula 10 do 

ACT 2017/2018 passe a apresentar a seguinte 

redação:  "A CODEVASF manterá a concessão de 

Auxílio Creche/Pré-Escolar, mediante o 

reembolso mensal das despesas comprovadamente 

realizadas pelos empregados com assistência 

pré-escolar a seus dependentes previdenciários, 

no valor teto de R$516,72 (quinhentos e 

dezesseis reais e setenta e dois centavos), 

observadas as seguintes condições: (...)"; e c) 

indeferir o pedido relativo à condenação da 

suscitada ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Custas, pelas partes, fixadas em 

R$200,00 (duzentos reais), calculadas sobre o 



valor atribuído à causa de R$10.000,00 (dez mil 

reais). 

Brasília, 20 de junho de 2018. 

  

  

DORA MARIA DA COSTA 
Ministra Relatora 
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