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Vistos, etc.

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada,
requerida em caráter incidental, nos autos da Ação Civil Pública proposta por MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO-PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA
REGIÃO em face de EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL- DATAPREV, objetivando:

1. A suspensão imediata da eficácia dos efeitos da Resolução nº 3787/2020, até a decisão de
mérito da presente ação ou até o encerramento da negociação coletiva com os sindicatos
profissionais;

2. Que a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-
DATAPREV se abstenha de lançar novos programas de demissão voluntária ou realizar a
dispensa coletiva de empregados, sem a prévia negociação coletiva com os respectivos
sindicatos profissionais e de efetuar demissões individuais imotivadas de seus empregados até
a decisão de mérito da presente ação ou até o encerramento da negociação coletiva com os
sindicatos profissionais.

A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- DATAPREV,
foi regularmente citada para justificação prévia, devidamente juntada aos autos sob o ID
2e406dd.

Passo ao exame da medida requerida.

Consoante disposto no Art. 300 do Código do Processo Civil, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do
provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional
definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo
de direito em debate.

Compulsando os autos, em cognição sumária, observo ser incontroversa a criação , pelo réu,
de um programa de incentivo ao desligamento "voluntário dos seus empregados denominado
"Programa de Readequação de Quadro- (PAQ), sem que tenha havido qualquer negociação
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coletiva sobre os seus termos.

O referido "Programa de Readequação de Quadro- (PAQ) foi criado através da Resolução nº
3787/2020b e concebido a partir da aprovação pela Diretoria Executiva da Dataprev da
Proposta de Centralização das Atividades das Unidades de Desenvolvimento (UD), Unidades
de Atendimento (SUAT), de Infraestrutura, Atividades de Apoio (Administrativo, Jurídico, entre
outros) e Fechamento de Filiais dos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará,
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins,
resultando na demissão de quase 500( quinhentos) servidores a nível nacional e, no caso de
Pernambuco, serão demitidos 60( sessenta) empregados.

O PAQ, decerto, associa-se a inclusão do Serpro e do Dataprev no Programa Nacional de
Desestatização, fato público e notório de ampla divulgação pelo governo federal, configurando-
se como uma etapa prévia de enxugamento da empresa.

A modalidade da rescisão, pela adesão ao PAQ, será efetivada na forma de " RESCISÃO POR
ACORDO", conforme previsto no Art. 484-A, da CLT, com incremento de incentivos pecuniários
previstos no Edital.

O item 4.0 da referida Resolução elenca os empregados que não são elegíveis ao Plano,
dentre eles, os portadores de estabilidade no emprego em razão de eleição para mandato
sindical ou de membro de CIPA, salvo se renunciarem expressamente à estabilidade com
ratificação do Sindicato local, bem assim como aqueles empregados que esteja em litígio
judicial, na fase de conhecimento e sem decisão transitada em julgado, com a DATAPREV.

O edital do PAQ foi publicado em 08/01/2020, traçando um prazo para adesão dos empregados
com inicio em 09/01/2020 e término em 20/01/2020. Ou seja, doze dias. E os períodos de
desligamento estão previstos no Edital para o período de 10/01/2020 até 28/02/2020.

Considerando o anúncio do encerramento das atividades e os termos do PAQ, resta evidente
que aos empregados da DATAPREV restaram duas opções: aderir ao programa ou ser
dispensado.

A DATAPREV em sua manifestação prévia aduz que "não se trata de demissão em massa de
empregados. Tampouco há fundamento legal para que o empregador - no uso de seu poder
diretivo, poder de comando preconizado no artigo 2º, da CLT - , tenha que previamente
negociar com entidade sindical ou qualquer outro órgão ou instituição, direcionar suas
atividades econômicas para abrir ou fechar filiais!"

E acrescenta que "Ao se chegar à conclusão pela desnecessidade das 20 filiais, a dispensa de
empregados lotados em tais Unidades é a consequência e não ao contrário como afirma a
parte autora" e que ainda que se tratasse de demissão em massa, o Art. 477-A da CLT
dispensa qualquer intervenção sindical para a sua efetivação.

Informa ainda que o PAQ não implicou em quitação ampla e irrestrita do contrato de trabalho e
portanto, não incide a exigência de negociação coletiva para sua implantação, consoante teor
do Art. 477 -B da CLT, destacando, ademais, que o término do prazo para adesão ao PAQ
ocorreu no dia 20 de janeiro de 2020, sendo um fato consumado.

Na hipótese vergastada nos presentes autos, não se esta a negar o poder diretivo do
empregador, que o autoriza a reestruturação da empresa e a criação de programa de incentivo
ao desligamento voluntário. O que se põe em discussão é a forma como esse poder foi
exercido.
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É inconteste que o salário é a fonte de subsistência do trabalhador e da sua família. A opção
pela adesão a um programa de demissão voluntária ou pela incerteza do que virá , incluindo a
possibilidade de ser dispensado sem justa causa é uma decisão que exige ponderação,
reflexão e informações precisas quanto ao futuro.

A instabilidade, volatividade e insegurança quanto à sua fonte de subsistência são fatores
condicionantes de uma decisão desse teor. E o exíguo prazo oferecido pela ré, aliado a
ausência de informações precisas e claras sobre o destino que se reserva para aqueles que
não optarem pela adesão ao PAQ revela-se, em análise perfunctória, como exercido abusivo
do poder diretivo e descompromisso com o valor social do trabalho.

A Constituição Federal de 1988 representou um compromisso com a construção do Estado
Democrático de Direito, centrado na dignidade da pessoa humana e nos seus direitos
fundamentais, dentre estes, o direito ao trabalho.

Olhar o trabalho sob a ótica constitucional, implica reconhecer que a ordem econômica
encontra o seu fundamento na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, devendo ter
por objetivo precípuo assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, conforme se extrai do Art. 170 da Constituição Federal.

A centralidade do trabalho como relevante instrumento de afirmação do ser humano, quer no
plano de sua própria individualidade, quer no plano de sua inserção familiar e social é
compreendida pelo texto constitucional.

É preciso, então, compreender que a livre iniciativa deve ser compatibilizada com a valorização
do trabalho humano no sentido de que deve existir um equilíbrio entre a liberdade econômica e
a proteção e promoção do valor social do trabalho.

O Direito ao trabalho e o Direito do Trabalho, portanto, devem ser interpretados à luz dos
valores constitucionais. E por isso, os instrumentos normativos que incidem sobre as relações
de trabalho devem manter o imprescindível equilíbrio entre a livre iniciativa e a proteção do
trabalho humano.

A dignidade do trabalhador, como ser humano, deve ter profunda ressonância na interpretação
e aplicação das normas legais e das condições contratuais de trabalho.

A DATAPREV incorre em equívoco ao interpretar que a exigência da intervenção sindical
preconizada no Art. 477-B atrela-se a condição de que o Plano de Demissão Voluntária enseje
a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia.

A interpretação conforme a Constituição a ser dada ao referido dispositivo é a que aponta para
a necessidade de intervenção sindical para instituição de Plano de Demissão Voluntária. O
disposto no art. 477-B da CLT apenas ressalta que a quitação plena e irrevogável dos direitos
trabalhistas conferida pelo empregado na adesão ao PDI presume-se válida, uma vez que
elaborado com a intervenção sindical, salvo se o contrário vier expresso no instrumento
coletivo.

A exigência da negociação prévia com o sindicato profissional para adoção de Plano de
Demissão Voluntária é solução que prestigia a opção constituinte pelo primado do trabalho e
permite que a construção de propostas que possa atendam ambas as partes e trazer menor
impacto na vida de cada trabalhador. É medida, portanto que favorece um melhor bem-estar
individual e, consequentemente, social.

Deste modo, tenho por absolutamente necessária a participação do ente coletivo obreiro nas
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negociações que redundam no plano de demissão incentivada, devendo este constar de
acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa garantia da intervenção sindical objetiva,
precisamente, assegurar os interesses dos trabalhadores representados e que o acordo
firmado efetivamente se lhes mostra vantajoso.

A participação direta dos trabalhadores no processo de negociação do PDI é o meio que mais
realiza os fins do direito do trabalho. Nesse sentido, destacam-se as Convenções 98 e 154 da
Organização Internacional do Trabalho que propugnam a ampla autonomia negocial dos
sujeitos da relação de emprego.

Ademais, o Programa de Readequação de Quadro- (PAQ), tal como concebido, compromete a
livre e conscienciosa manifestação de vontade do empregado pois a ausência de informações
claras e precisas quanto ao futuro profissional daqueles que optarem por não aderir, bem assim
como o exíguo prazo assinalado para que os empregados exerçam essa opção não propiciam
uma reflexão ponderada e precisa sobre os efeitos e consequências de sua decisão.

Decidir quando parece não haver alternativas ao final senão a do desemprego, não representa
de fato uma opção, mas apenas um destino inexorável e permeado de incertezas sobre o grau
do dano a ser suportado. A voluntariedade, no caso, forja-se em compulsoriedade.

Por outro lado, o argumento do requerimento de que o prazo assinalado para a opção já
expirou, em nada afeta do direito dos empregados, haja vista que não se reveste de aparência
de legalidade o PDI outorgado unilateralmente pelo empregador, sem intervenção ou
participação direta dos empregados na sua concepção e ainda assinalando o exíguo prazo de
doze dias para manifestação da opção pela adesão. Tal como formulado e apresentado, não há
como se reconhecer, a priori, a sua aptidão para produzir os efeitos legais e jurídicos
pretendidos.

Diante do acima exposto, entendo que os documentos e razões destacadas acima são
suficientes para indicar a probabilidade do direito material, primeiro requisito autorizativo da
concessão da medida pleiteada.

Por outro lado, a urgência da medida é evidente, tendo em vista a possibilidade de acarretar
aos empregados da DATAPREV dano de difícil reparação e risco ao resultado útil do processo,
pois em nada lhes aproveitará qualquer decisão judicial favorável se já privados dos seus
empregos e pois , da fonte de subsistência.

No que pertine à irreversibilidade do provimento antecipado, entendo que não há risco de
irreversibilidade da medida, posto que, o caso de eventual improcedência da ação, a parte ré
poderá dar seguimento à implementação do seu Programa de Readequação de Quadro e
dispensa imotivada de empregados.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade,
possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza
para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Por fim, há que se ponderar acerca do requerimento formulado pelo parquet para extensão dos
efeitos da tutela requerida a todo o território nacional.

Os fatos noticiados na presente ação tem amplitude nacional, posto que envolvem Programa
de Readequação de Quadro- (PAQ) instituído a nível nacional pela EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV, empresa pública
federal com atuação em todo o território brasileiro e que reverbera seus efeitos jurídicos para
os empregados de todas as unidades da Federação.
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Assim, os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência e da sentença decerto não
podem ficar circunscritos aos limites da competência territorial do órgão prolator. A natureza e a
amplitude do dano que se pretende evitar abarca o país inteiro.

E, como assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas ações coletivas que
tratem de direitos individuais homogêneos, fica autorizada a abrangência nacional dos efeitos
da decisão.

Com efeito, a redação do art. 16 da Lei 7.347/85 deve ser

Interpretado em sintonia com os preceitos contidos na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor). E a redação do art. 21 da LACP determina a aplicação subsidiária do Código de
Defesa do Consumidor à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, sendo
que a disciplina dos efeitos da coisa julgada nas ações coletivas encontra-se no art. 103 do
CDC , o qual prevê que, em se tratando da defesa de direitos difusos ou individuais
homogêneos, a coisa julgada operará erga omnes.

Desta forma, há suporte legal para a abrangência nacional das decisões proferidas em ação
civil pública.

Outrossim, o autor da ação é o Ministério Público do Trabalho, entidade regida pelo princípio da
unidade (art. 127, § 1º, da CF), cuja atuação abrange todo o território nacional e o réu é ente
da administração pública indireta, com representação também em todo o território nacional.

Na mensuração do alcance da medida liminar, interferem a dimensão do pedido, a abrangência
de representação de quem pede, o âmbito de abrangência da pessoa contra quem se dirige a
ação e a extensão do dano a ser evitado.

Deste modo, nos termos da fundamentação e pela aplicação conjunta dos artigos 16 da Lei nº
7.347/85 e 103 da Lei nº 8.078/90, sendo o dano referido nos presentes autos de caráter
nacional, resta a abrangência da presente decisão fixada em termos nacionais, conforme
requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO-PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO DA SEXTA REGIÃO.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de
Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para:

a) DETERMINAR a suspensão imediata da eficácia dos efeitos da Resolução nº 3787/2020 a
nível nacional, até a decisão de mérito da presente ação ou que , sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 por empregado que não tenha exercido a opção no prazo assinalado pelo edital;

b) DETERMINAR que a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL- DATAPREV, de imediato, abstenha-se de lançar novos programas de demissão
voluntária ou realizar a dispensa coletiva de empregados, a nível nacional, sem a prévia
negociação coletiva com os respectivos sindicatos profissionais e de efetuar demissões
individuais imotivadas de seus empregados até a decisão de mérito da presente ação ou até o
encerramento da negociação coletiva com os sindicatos profissionais, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00.

ATENTE-SE o requerido que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de
Processo Civil- aplicado subsidiariamente ao Processo do Trabalho- as partes têm o dever de
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar
embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da
justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis,
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aplicar ao responsável multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a
gravidade da conduta.

Intime-se a requerida da presente medida liminar para fins do devido cumprimento, em
MEDIDA DE URGÊNCIA.

Roberta Corrêa de Araujo

RECIFE, 3 de Fevereiro de 2020

ROBERTA CORREA DE ARAUJO MONTEIRO
Juiz(a) do Trabalho Titular

Assinado eletronicamente por: [ROBERTA

CORREA DE ARAUJO MONTEIRO] -

41506e1
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