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Brasília, 6 de março de 2021. 
 
 
Ao Senhor 
CARLOS ALBERTO VALADARES PEREIRA 
Presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento 
de Dados, Serviços de Informática e Similares (Fenadados) 
QRI22 Lote 5 - Condomínio Santos Dumont 
72593-222    Santa Maria - DF 
 
 
Assunto: Esclarecimentos DATAPREV. 
 
 

Senhor Presidente, 
 

 
1. Em respeito aos empregados que procuraram a diretoria da DATAPREV 
manifestando apreensão e insatisfação com o encerramento das negociações coletivas 
de trabalho e com a deliberação pela paralisação dos serviços por prazo indeterminado.  
 
2. Considerando, ainda, o Ofício nº 015/2021, por meio do qual a 
FENADADOS comunicou a DATAPREV que “a proposta de prorrogação da vigência do 
Acordo Coletivo de Trabalho foi submetida para análise e deliberação dos/as 
trabalhadores/as em assembleias e, por maioria, a proposta foi rejeitada pelos/as 
trabalhadores/as que aprovaram o dissídio coletivo”. 

 
3. Considerando, também, os ofícios encaminhados pelos Sindicatos de 
alguns Estados, comunicando que a categoria deliberou pela realização de greve por 
tempo indeterminado a partir do dia 8 de março de 2021, pautada entre outras, na 
discussão da Cláusula Quadragésima Oitava e a consequente frustração da negociação 
coletiva. 

 
4. A DATAPREV vem por meio desta Comunicação Externa informar e propor 
o disposto nos parágrafos seguintes. 

 
5. Inicialmente, ressaltamos que, durante todo o período negocial, a 
DATAPREV sempre manteve firme o seu compromisso com o diálogo, respeito e a 
transparência do processo de negociação, princípios que sempre nortearam a sua 
relação com as representações dos seus empregados. Tanto assim que, na primeira 
mesa de negociação, a DATAPREV apresentou contraproposta a todas as reivindicações 
da FENADADOS, na expectativa de formalizar um novo Acordo Coletivo de Trabalho. Todo 
o debate na construção de um Acordo Coletivo precisa levar em conta a realidade de 
restrições econômicas e financeiras vivenciadas na esfera federal. 

 



 

OFÍCIO N. 015/2021/PR 

2/3 
SAS Quadra 01, Bloco E, 10º andar, Brasília - DF, CEP 70070-931 

PABX (61) 3207-3000 CNPJ 42.422.253/0001-01 e-mail: institucional@dataprev.gov.br 

6. Especialmente quanto ao encerramento do Convênio com a GEAP, muito 
embora este não seja o ponto central das negociações, porém foi o tema que acabou por 
impactar sobremaneira a negociação, a empresa, tal qual informado nas “CE CGTS 
54/2020” e “CE CGTS 61/2020”, datadas de 18 de novembro de 2020 e 15 de 
dezembro de 2020, respectivamente, reafirma e esclarece o que se segue. 
 
7. O Convênio de Adesão n. 1/2020, celebrado entre a DATAPREV e a GEAP 
Autogestão em Saúde, foi assinado com cláusula de vigência inicial de 12 (doze) meses e 
previsão expressa de possibilidade de prorrogação (Cláusula Vigésima, parágrafo único). 

 
8. Contudo, em outubro de 2020, a GEAP comunicou a decisão unilateral da 
sua Diretoria no sentido de não prorrogar o Convênio a partir de 26/2/2021, por 
suposto déficit financeiro que a Operadora estaria tendo com a gestão dos planos de 
saúde ofertados aos empregados da DATAPREV. 

 
9. Não bastasse a indignação da DATAPREV com o abrupto procedimento de 
extinção de décadas de relação de patrocínio (tal qual registrado no Ofício DAP n. 
9/2020, de 8/12/2020), a Empresa foi novamente surpreendida, em janeiro de 2021, 
quando a GEAP afirmou, após incessantes cobranças em reuniões acerca do tema, que 
os ex-empregados desta Estatal Federal também seriam excluídos dos planos de saúde, 
conduta esta que pode ser considerada ilícita, dada a flagrante ofensa aos arts. 30 e 31 
da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e aos Regulamentos dos Planos Saúde II (art. 8, 
§ 2º), Família (art. 5, § 2º), Essencial (art. 8, § 2º), Clássico (art. 8, § 2º) e Referência 
(art. 8, § 2º). 

 
10. Diante do impasse da GEAP de prorrogar o Convênio de Adesão n. 
1/2020, a DATAPREV não mediu esforços para acelerar a oferta de novos planos aos 
empregados por meio do processo de credenciamento que estava em curso desde o 
primeiro semestre de 2020. Tal procedimento objetivava viabilizar outras alternativas 
aos planos da GEAP (vez que, em 2019, a DATAPREV implementou a possibilidade de 
reembolso financeiro para planos de saúde diversos escolhidos pelos trabalhadores) e, 
em ato contínuo, negociar com as Administradoras dos novos planos a possibilidade de 
oferta destes também para os ex-empregados, obtendo sucesso com a Allcare 
Administrado de Benefícios em Saúde Ltda, em 25/2/2021.  

 
11. Hoje estão disponíveis três administradoras, nove operadoras de saúde e 
duas odontológicas aos empregados ativos, comissionados e cedidos. Também está em 
trâmite a aprovação de mais duas novas administradoras de saúde. Destaca-se que o 
credenciamento foi a melhor opção para ampliar as possibilidades de escolha dos 
empregados sobre o tema, em virtude da Resolução n. 23, de 18 de janeiro de 2018, da 
Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União (CGPAR). 

 
12. Ressalte-se, ainda, que após a última comunicação da GEAP sobre a não 
continuidade do Convênio de Adesão n. 1/2020, a DATAPREV ajuizou, ação judicial n. 
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1006764-67.2021.4.01.3400, em curso perante a 3ª Vara Federal Cível de Brasília, 
requerendo liminarmente a prorrogação do ajuste, a qual está sob análise do Poder 
Judiciário. 

 
13. Acrescente-se, ainda, que a DATAPREV disponibilizou caixa de e-mail 
específica plano.desaude@dataprev.gov.br, objetivando prestar esclarecimentos a todos 
os empregados ativos e inativos. 

 
14. A partir da próxima semana, a DATAPREV disponibilizará, ainda, uma 
central de atendimento visando dar um apoio ainda mais próximo aos seus empregados 
e ex-empregados a fim de que possam tomar a melhor decisão que atenda às suas 
necessidades de planos de saúde suplementar. 

 
15. Dentro desse contexto, é notório todos os esforços da DATAPREV para 
continuar diversificando as opções de planos de saúde suplementar para os seus 
empregados, bem como apoiar todos os seus empregados ativos e inativos no momento 
de impasse com a Operadora GEAP. 

 
16. A par de todo o exposto, a DATAPREV entende que, nesses momentos de 
adversidade, a negociação coletiva ainda é o melhor caminho para garantir o equilíbrio 
entre as possibilidades da empresa e a garantia de condições justas aos seus 
empregados, que, frise-se, fazem dessa empresa uma referência em prestação de 
serviços com qualidade e excelência técnica ao Estado brasileiro, há mais de 46 anos. 

 
17. Assim sendo, a empresa reitera, que por meio de um esforço negocial 
conjunto com a Fenadados, será possível avançarmos nas propostas até então 
apresentadas pelas partes, em busca de um consenso que seja capaz de pacificar o 
atual impasse e que poderá culminar na formalização de um novo Acordo Coletivo de 
Trabalho.  

 
18. Deste modo, considerando o respeito e a valorização de seus empregados, 
objetivando a retomada da estabilidade negocial, a empresa propõe que a Fenadados 
avalie a possibilidade de rever o posicionamento externado nos mencionados ofícios, 
no sentido de suspender provisoriamente o indicativo de greve e reabertura imediata 
do diálogo, com a retomada das negociações, notadamente por meio da Mediação 
perante o Tribunal Superior do Trabalho. 
 
 

Respeitosamente, 
 
 
 
 
 

GUSTAVO CANUTO 
Presidente 
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