
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPACTUAÇÃO. 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. DIFERENCIAÇÃO DO PISO SALARIAL DO 
BOMBEIRO CIVIL “PÚBLICO” E “PRIVADO”. DISTINÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI Nº 
11.901/2009. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. Trata-se de pedido de repactuação de contrato para prestação de serviço de bombeiro civil 
nesta egrégia Corte, tendo em vista Convenção Coletiva de Trabalho 2017, que redefiniu os 
pisos salariais das diferentes categorias de brigadista: “público” e “privado”.

2. Ao analisar a questão, este Conselho de Administração decidiu que: “Não há na lei distinção 

entre bombeiro civil ‘público’ e bombeiro civil ‘privado’, como fez a CCT 2017”, razão pela 
qual determinou “a aplicação do piso salarial correspondente ao menor valor estabelecido na 

CCT para a categoria de bombeiro civil”.

3. Em decorrência de equívocos na instrução do processo, conforme reconhecido por área 
técnica desta egrégia Corte, este colendo órgão colegiado foi induzido a erro, razão pela qual a 
questão retornou para julgamento.

4. Revisando anterior manifestação, a Assessoria Judiciária consignou que: “[...] desde o 

planejamento da contratação e do Contrato 18/2014 [...] já havia essa diferenciação. Isso, 

somado à informação equivocada da Diaco de que o salário que estava sendo pago a bombeiro 

alocado à prestação de serviço era de R$ 2.004,91, conduziu ao raciocínio de que a convenção 

coletiva de 2017 tinha estabelecido um discrímen no percentual de reajuste inaceitável: 

32,17% para bombeiro ‘público’ e 4,46% para bombeiro ‘privado’. Esses percentuais (32,17% 

e 4,46%), portanto, depois do reconhecimento do equívoco pela Diaco, são inexistentes. 

Afastado esse equívoco, verifica-se que o percentual de reajuste, pela convenção coletiva de 
2017, foi, como dito, o mesmo para as duas categorias: 15,50%”.

5. Acrescenta, ainda, que: “[...] a despeito da injustificável diferença de salário entre bombeiro 

‘público’ e bombeiro ‘privado’ presente na convenção de 2017, está demonstrado que essa 
convenção não inaugurou tal diferença. As anteriores (à exceção da convenção de 2016, que 

foi anulada), desde antes da contratação, já faziam a diferenciação, o que impõe o 

reconhecimento de que o valor do salário nela fixado deve ser observado pela Administração, 

assim como se fez em relação às convenções anteriores, em respeito à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ademais, a partir da convenção coletiva de 2018, 

essa diferenciação desapareceu [...]. E a eliminação da diferença, na CCT/2018, não resultou 

na diminuição de nenhum dos salários”.

6. A profissão de bombeiro civil é regida pela Lei nº 11.901/2009, que não distingue tal 
categoria entre "público” e “privado”.

7. A Convenção Coletiva de Trabalho de 2017, bem como as demais anteriormente avençadas e 
que tomam em consideração a diferenciação entre bombeiros “públicos” e “civis”, ainda que 
tenham por base a necessidade e aplicação do princípio do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, esse por sua vez, não é fundamento bastante e suficiente a afastar o princípio 
constitucional da isonomia.

Página 1 de 2SEI/TRF1 - 9436988 - Ementa

01/09/2020https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...



8. Destaca-se que a questão de fundo já foi objeto de análise por este Conselho de 

Administração, pois decerto que a situação fática apresentada como nova não modifica o 

substrato material que já foi tratada em momento anterior.

9. Ademais, conforme enfatizado naquela oportunidade, o “piso salarial se traduz no menor 

valor que pode ser pago ao trabalhador de uma determinada categoria de profissionais, como 

no caso dos bombeiros civis, que constituem uma categoria profissional específica, cuja 

profissão rege-se pela Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 2019”.

10. Manifestação no sentido de que a repactuação do referido contrato de prestação de serviço 

observe a aplicação do piso salarial correspondente ao menor valor estabelecido na CCT 2017 e 

nas anteriores.

11. Pedido indeferido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, por unanimidade, indeferir o pedido, nos termos do voto do relator.

Brasília-DF, 20 de agosto de 2020 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES
Relator

Documento assinado eletronicamente por Hercules Fajoses, Desembargador Federal, 
em 24/08/2020, às 19:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 

11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 

verificador 9436988 e o código CRC D9D70524.
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