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Ao Juízo da ___ Vara do Trabalho de Curitiba, Estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ – SENGE/PR, 

entidade sindical de representação de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o n° 76.684.828/0001-

78, com sede à Rua Marechal Deodoro, n° 630, 22° andar, CJ 2201, Centro Comercial Itália, 

Centro, CEP 80.010-912, Curitiba, PR, vem perante este Douto Juízo, por intermédio de seus 

procuradores abaixo signatários (instrumento de mandato anexo), com escritório profissional sito 

à Rua Fernando Amaro, n° 71, Alto da Rua XV, CEP 80.045-080, Curitiba, PR, onde recebem 

intimações, com fulcro no art. 8°, inciso III, da Constituição Federal, propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL COLETIVA com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

em face de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ – 

IAPAR-EMATER, autarquia estadual, inscrita no CNPJ sob o n° 75.234.757/0001-49, com sede 

à Rua da Bandeira, n° 500, Cabral, CEP 80.035-270, Curitiba, PR, pelos seguintes fatos e 

fundamentos. 

 

 

1. Preliminarmente. Legitimidade ativa. 

 

O Sindicato obreiro, por designação constitucional e legal, representa toda a 

categoria profissional diferenciada da qual fazem parte os substituídos pela presente 

demanda – engenheiros – tendo como missão legítima a defesa de seus interesses (individuais 
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e coletivos), tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial (exegese do inciso III do art. 

8° da Constituição da República). 

 

Destaca-se que este é o entendimento consolidado pelo c. Tribunal Superior do 

Trabalho, e no mesmo sentido, pelo e. Supremo Tribunal Federal, conforme se infere dos 

julgados abaixo ementados, os quais pugna-se pela devida e máxima vênia para colacionar, 

devendo os mesmos servirem como subsídio jurisprudencial: 

 

PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. 
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU 
INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º, III da Constituição Federal 
estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e 
interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa 
legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos 
reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, 
é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido. 
(RE 193503, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. JOAQUIM 
BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2006, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-
2007 DJ 24-08-2007 PP-00056 EMENT VOL-02286-05 PP-00771) 
 
RECURSO DE REVISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. 
DIVISOR. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DA CATEGORIA. Nos termos do art. 8º, III, da 
Constituição Federal, os sindicatos têm legitimidade ativa ad causam para atuar na defesa 
dos direitos e interesses, quer coletivos, quer individuais dos integrantes da categoria, como 
substitutos processuais. Em tal contexto, tendo em vista que o objeto da presente ação (divisor 
aplicável para o cálculo das horas extraordinárias) diz respeito a direito individual homogêneo da 
categoria, há de se reconhecer a legitimidade sindical. Precedentes. Recurso de revista não 
conhecido. (...) (TST; RR 0010841-31.2013.5.12.0037; Sexta Turma; Rel. Min. Aloysio Corrêa da 
Veiga; DEJT 24/02/2017; Pág. 2435)  
 
RECURSO DE REVISTA. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA PARA POSTULAR 
IRRESTRITAMENTE DIREITOS DA CATEGORIA. Recurso calcado em violação dos arts. 8º, III e 
81, III, da CF e 129, §1º, da Lei nº 8.078/90. O sindicato-autor postula o reconhecimento de sua 
legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública, que tem por objeto o bloqueio de valores e de bens 
imóveis de titularidade da Fundação Maçônica em poder do Município, bem como a rescisão 
imediata de todos os contratos de trabalho dos médicos substituídos. O e. TRT entendeu que o 
sindicato-autor postula direitos heterogêneos e considerou inadequado o ajuizamento da ação civil 
pública pelo sindicato recorrente. O excelso Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento 
dos Recursos Extraordinários 193.503, 193.579, 208.983, 210.029, 211.874, 213.111, 214.668, 
sessão Plenária de 12/6/2006, todos publicados no DJ 24/8/2007, Relator para acórdão o 
eminente Ministro Joaquim Barbosa, que o inciso III do artigo 8º da Constituição Federal 
confere, aos sindicatos, legitimidade ativa ad causam para atuar na defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria por ele representada. Desses 
precedentes extrai-se o entendimento de que a substituição processual, nos moldes do artigo 
8º, III, da Constituição Federal, é ampla. Assim, tem o Sindicato legitimidade ativa para ajuizar 
reclamação trabalhista pleiteando qualquer direito da categoria. Precedentes da SBDI-1. Deve, 
portanto, ser provido o recurso para determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, 
a fim de que prossiga no exame e julgamento do feito, como entender de direito. Recurso de revista 
conhecido por violação do artigo 8º, III, da Constituição Federal e provido. (TST; RR 0000635-
23.2012.5.03.0043; Terceira Turma; Rel. Min. Alexandre de Souza Agra; DEJT 22/03/2016; Pág. 
1354) 
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No caso dos autos, em que pese a natureza jurídica da Reclamada, defende-

se na presente demanda direitos individuais homogêneos dos engenheiros que foram 

contratados e mantém até hoje seus vínculos sob o regime celetista – tendo em vista sua 

contratação ter sido concretizada anteriormente à transformação em autarquia da parte ré. 

 

A grande maioria destes trabalhadores foram contratados pela Associação de 

Crédito e Assistência Rural do Paraná – ACARPA, que, posteriormente, teve todo o seu 

acervo físico, técnico e administrativo absorvido pela Empresa Paranaense de Assistência 

Técnica e Extensão Rural – EMATER, sendo mantido o vínculo celetista firmado anteriormente 

entre as partes. 

 

Somente em 2005, por força da Lei Estadual n° 14.832, é que ocorreu a 

transformação da Agravante em autarquia estadual, mediante a criação do Instituto 

Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER. O Agravado, e os demais 

trabalhadores que haviam sido contratados anteriormente a transformação da empresa pública 

em autarquia, tiveram seus vínculos mantidos inalterados, ou seja, fora mantida a relação 

trabalhista entre as partes. 

 

Tanto é assim que os servidores estatutários e os trabalhadores celetistas são 

regidos e possuem carreiras reguladas por legislações diversas1, sendo, inclusive, a carreira 

dos celetistas considerada expressamente como extinta ao vagar. Destaque-se, inclusive, o que 

prevê a Lei Estadual n° 20.121/2019, responsável pela criação do Instituto de Desenvolvimento 

Rural do Paraná (que absorveu o EMATER), no seu art. 4°, in verbis: 

 

Art. 4° As receitas, os saldos orçamentários, os empregados públicos e servidores do EMATER, 
do CPRA e da CODAPAR são transferidos para a autarquia incorporadora, nos seguintes termos: 
(...) 
II – os empregados públicos que integram o quadro em extinção da Carreira Técnica de 
Extensão Rural de que trata a Lei n° 16.536, de 30 de junho de 2010, passam a integrar os 
quadros de pessoal do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER, mantidos 
os direitos adquiridos; 
III – os servidores estatutários que integram os quadros da Carreira Profissional de Extensão 
rural e Carreira Técnica de Extensão Rural, de que trata a Lei n° 17.451, de 27 de dezembro de 

                                                 
1 Os servidores públicos vinculados ao antigo EMATER integram o “Quadro Próprio do Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER”, previsto na Lei Estadual n° 17.451/2012; enquanto que os 
empregados públicos celetistas vinculados ao antigo EMATER tem sua carreira regulamentada pela Lei Estadual n° 
16.536/2010. 
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2012, e das Carreiras do instituto Agronômico do Paraná, de que trata a Lei n°18.005, de 27 de 
março de 2014, passam a integrar os quadros de pessoal do Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Paraná – IAPAR-EMATER, mantidos os direitos adquiridos. (grifamos) 

 

Ademais, o entendimento pacificado pelo e. Supremo Tribunal Federal é no 

sentido de que os trabalhadores contratados anteriormente à entrada em vigor da Constituição 

Federal pela Administração Pública não podem ser vertidos ao regime jurídico estatutário, 

conforme se extrai do voto apresentado pelo Ministro Roberto Barroso nos autos da ADI n° 3.395: 

 

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os servidores contratados pela Administração 
Pública sem concurso público, sob regime celetista e em período anterior à entrada em vigor da 
Constituição de 1988, não podem ser vertidos para o regime jurídico estatutário. O ato de 
transposição editado nesses termos é nulo e, por isso, não se altera o vínculo jurídico 
estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, que continua a ostentar natureza 
celetista. Assim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam 
servidores nesta situação, não sendo o caso de se aplicar o precedente formado na medida cautelar 
da presente ação direta de inconstitucionalidade. (...) (grifo acrescido) 

 

Neste sentido, igualmente, é o ARE n° 906.491, com repercussão geral 

reconhecida, cuja relatoria coube ao i. Min. Teori Zavascki: 

 

Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO 
SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO 
DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE 
TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL 
CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica 
reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência 
da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza 
trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que 
ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes 
formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para 
negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 906491 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, 
Tribunal Pleno, julgado em 01/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-201 DIVULG 06-10-2015 PUBLIC 07-10-2015) (grifamos) 

 

No mesmo sentido, também, são os seguintes julgados proferidos por este c. 

Tribunal Superior do Trabalho: 

 

"RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADMISSÃO DO 
EMPREGADO PÚBLICO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA 
CF/88. POSTERIOR INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE 
CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. A instituição de 
Regime Jurídico Único pelo ente público não implica conversão automática de regime celetista para 
estatutário daquele empregado admitido sem prévia aprovação em concurso público, mesmo se o 
contrato foi firmado anteriormente à vigência da Carta Magna de 1988. No caso, o empregado 
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público continua sujeito à Consolidação das Leis do Trabalho, em face da regra do art. 37, II, da 
Constituição Federal, e não há como afastar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a 
demanda. Recurso de revista a que se dá provimento" (RR-569-86.2013.5.05.0161, 6ª Turma, 
Relatora Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 20/02/2015). 
 
"RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE - APELO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO 
PUBLICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - COMPETÊNCIA 
MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. Na hipótese dos 
autos, entendeu o Tribunal Regional que, a despeito de o reclamante ser empregado público, 
contratado mediante concurso público, sob o regime celetista, esta Justiça Especial não é 
competente para julgar a demanda, ante a existência de regime jurídico único. Todavia, ao contrário 
do entendimento da Corte regional, a Justiça do Trabalho é competente para analisar demanda que 
envolva empregado público, contratado sob regime celetista, na medida em que a jurisprudência 
consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte é no sentido de que a Justiça do Trabalho 
não tem competência para processar e julgar apenas as causas instauradas entre o Poder Público 
e o servidor que a ele seja vinculado por típica relação jurídico-administrativa ou estatutária, o que 
não é o caso dos autos. Desse modo, torna-se evidenciada a ofensa ao art. 114, I, da Constituição 
Federal. Recurso de revista conhecido e provido" (RR-149-04.2014.5.03.0064, 7ª Turma, Relator 
Desembargador Convocado Francisco Rossal de Araujo, DEJT 26/10/2018). 
 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE 
DA LEI N.º 13.015/2014. EMPREGADO PÚBLICO REGIDO PELO REGIME CELETISTA. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO . Não se vislumbra a possibilidade de seguimento do 
Recurso de Revista quando a decisão regional adota posicionamento convergente com a atual 
jurisprudencial do TST. No caso, trata-se de empregado público cujo contrato de trabalho é regido 
pela CLT, fato que atrai a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação. Aplicação da 
Súmula n.º 333 do TST. Agravo de Instrumento conhecido e não provido" (AIRR-55-
40.2017.5.13.0010, 1ª Turma, Relator Desembargador Convocado Roberto Nobrega de Almeida 
Filho, DEJT 21/09/2018). 

 

Diante disso, inviável a alegação de que os substituídos pela presente demanda 

deveriam ser representados por Sindicato de servidores públicos, pois servidores públicos 

eles não são! Mantiveram e mantém até a presente data seus vínculos originais, regidos pela 

CLT, e em razão desta fato, atraem as regras excepcionais de representação sindical lá 

consignadas, em especial, a regra que dispõe sobre a representação de categorias 

diferenciadas. 

 

O § 3° do art. 511 da CLT estabelece exceção à regra geral de representação 

sindical (que manda ao operador do direito a definição deste fato através da análise da atividade 

econômica desempenhada pelo empregador), ao dispor que “categoria profissional diferenciada 

é aquela que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas 

por força de estatuto profissional especial ou em consequência de vida singulares”. 

 

É justamente este o caso dos engenheiros, que possuem estatuto próprio (Leis n° 

4.950-A/1966 e 5.194/1966), e exercem funções diferenciadas, sendo aplicáveis à espécie a 



 

6 

 

regra excepcional acima invocada para delimitação da legitimidade ativa do Sindicato obreiro. 

Nesse sentido, o jurista Octávio Bueno Magano assevera que "os profissionais liberais, como o 

advogado, o médico, o engenheiro, e outros, possuindo estatuto próprio, reúnem condições para 

constituírem categorias diferenciadas".2 

 

Cita-se, neste sentido, o seguinte julgado oriundo da Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais do c. Tribunal Superior do Trabalho: 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO. EMPREGADO DE BANCO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO 
PROCESSUAL. A Lei nº 7.316/85 atribuiu "às entidades sindicais que integram a confederação 
nacional das profissões liberais o mesmo poder de representação dos sindicatos representativos 
das categorias profissionais diferenciadas nas ações individuais e coletivas de competência da 
Justiça do Trabalho". Dessa forma, para efeito de representação e enquadramento sindical, os 
empregados egressos da categoria de profissionais liberais são equiparados aos 
empregados pertencentes à categoria profissional diferenciada. E, assim, por expressa 
previsão da lei, atribuiu-se a representação sindical desses empregados ao sindicato dos 
profissionais liberais respectivo e não à entidade sindical representante da categoria 
profissional correspondente à atividade preponderante da empresa, qual seja, o sindicato dos 
bancários. Embargos desprovidos.  (TST-E-ED-RR-62540-93.2005.5.14.0002 , Relator Ministro 
Vantuil Abdala, SBDI-1, DJ 26/10/2007). (grifo nosso) 

 

Finalmente, discute-se no presente feito acerca de validade de cláusula 

regulamentar estabelecida pela Reclamada através de Portaria, que inaugurou Plano de 

Demissão Voluntária (PDV), que atribui quitação geral aos contratos de trabalho daqueles que 

aderirem ao indigitado Plano. 

 

Destaca-se que conforme redação literal do inciso III do art. 8° da Carta Magna, 

“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Trata-se na espécie, portanto, de direito 

individual homogêneo, conforme previsão expressa do art. 81, inciso III, do Código de Defesa do 

Consumidor – visto que possuem origem comum a todos aqueles que são titulares do direito, 

quando individualmente considerados. 

 

                                                 
2  MAGANO apud HASHIMOTO, Aparecida Tokumi. Contribuição sindical e categoria diferenciada. Ultima Instância, 
Revista Jurídica. Janeiro de 2009. Disponível em: <http://public.fenam2.org.br/img/geral/fenam/docs/artigo.pdf>. 

http://public.fenam2.org.br/img/geral/fenam/docs/artigo.pdf
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Conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery3, direitos 

individuais homogêneos podem ser conceituados como “direitos individuais cujo titular é 

perfeitamente identificável e cujo objeto é divisível e cindível. O que caracteriza um direito 

individual comum como homogêneo é a sua origem comum. A grande novidade trazida pelo 

CDC no particular foi permitir que esses direitos individuais pudessem ser defendidos 

coletivamente em juízo. Não se trata de pluralidade subjetiva de demanda (litisconsórcio), mas 

de uma única demanda, coletiva, objetivando a tutela dos titulares dos direitos individuais 

homogêneos. A ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é, grosso modo, 

a class action brasileira”. 

 

Tem-se, portanto, que os direitos individuais homogêneos são subespécie do 

gênero direito coletivo, e caracterizam-se por i) tutelarem interesses ou direitos divisíveis no 

momento da liquidação e execução da sentença; ii) terem titulares determinados ou 

determináveis no momento da execução da liquidação e execução da sentença; e iii) serem 

ligados entre si por uma situação de fato ou de direito decorrente de origem comum 

posterior a lesão. 

 

Teori Albino Zavascki4 define os direitos individuais homogêneos como “direitos 

subjetivos pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou jurídica, 

o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua tutela jurisdicional de forma 

conjunta”. 

 

Considerando na hipótese vertente que discute-se a validade de ato normativo 

praticado pela Reclamada e que afeta cada um dos substituídos de maneira equânime, trata-se 

de hipótese clara de discussão de defesa de direitos individuais, o que também reafirma a 

legitimidade ativa do Sindicato obreiro. Cita-se, neste sentido, a jurisprudência pacificada: 

 

"EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 11.496/2007 LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO 
SINDICATO PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DA 
CATEGORIA PROFISSIONAL. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 
PROGRESSÕES HORIZONTAIS PREVISTAS EM PCCS. Nos termos do ordenamento jurídico 

                                                 
3 NERY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado e legislação 
extravagante. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 813. 
4 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 6. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. 
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brasileiro e na esteira da jurisprudência iterativa desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a 
substituição processual pelo sindicato tem lugar em razão de defesa de direitos ou interesses 
individuais homogêneos da categoria profissional representada, de forma ampla (art. 8º, inciso III, 
da CF/88). Desse modo, o que legitima a substituição processual pelo sindicato é a defesa 
coletiva de direitos individuais homogêneos, assim entendidos aqueles que decorrem de uma 
origem comum relativamente a um grupo determinado de empregados. Esse requisito foi 
devido e integralmente cumprido na hipótese em julgamento, na medida em que a origem dos 
pedidos em questão é a mesma para todos os empregados da empresa reclamada que se 
enquadram na situação descrita nos autos, qual seja o descumprimento, pela reclamada, de 
regras de promoções horizontais previstas no Plano de Cargos e Salários de 1995. Com 
efeito, neste caso, o titular é perfeitamente identificável e o objeto é divisível e cindível, 
caracterizando-se, porém, pela sua origem comum (decorrência de um mesmo fato). Ainda 
que seja variado o número de progressões horizontais a cada empregado, ou até mesmo se 
cumpridos, por cada empregado, os requisitos propostos no PCCS, por exemplo, a decisão 
será única para todos os substituídos, que estejam na mesma situação examinada nos autos, 
integrantes da categoria profissional. A liquidação do direito eventualmente declarado nesta 
ação para cada trabalhador substituído dependerá do exame das particularidades afetas a 
cada um deles, de forma a verificar, em relação a eles, se e em que medida se encontra 
abrangido pela decisão judicial a ser proferida. Tem-se, no aspecto, que a necessidade de 
quantificação dos valores devidos não desnatura a homogeneidade dos direitos e, portanto, 
não afasta a legitimidade ativa do substituto processual. Fica caracterizada a origem comum do 
direito, de modo que é legítima a atuação do sindicato, não a descaracterizando o fato de ser 
necessária a individualização para apuração do valor devido a cada empregado, uma vez que a 
homogeneidade diz respeito ao direito, e não à sua quantificação, até porque os direitos individuais 
homogêneos não são direitos individuais idênticos, necessitando-se apenas que decorram de um 
fato lesivo comum. Embargos conhecidos e desprovidos". (E-RR - 1367-09.2010.5.02.0073, Relator 
Ministro: José Roberto Freire Pimenta, data de julgamento: 2/6/2016, Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais, data de publicação: DEJT 10/6/2016) 
 
"RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO 
PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. HORAS EXTRAS. A 
jurisprudência desta Corte, seguindo a diretriz preconizada pelo Supremo Tribunal Federal, pacificou 
o entendimento de que o artigo 8º, III, da Constituição Federal permite que os sindicatos atuem como 
substitutos processuais de forma ampla, na defesa dos direitos individuais homogêneos de todos os 
integrantes da categoria, ainda que não associados. Tratando-se de pleito que envolve uma 
coletividade, no caso o conjunto dos empregados do reclamado que postulam o pagamento 
de horas extras além da sexta diária para os gerentes de conta pessoa jurídica, configura-se 
a origem comum do direito, de modo a legitimar a atuação do sindicato. O fato de ser 
necessária a individualização para apuração do valor devido a cada empregado a título de 
horas extras não desautoriza a substituição processual. De acordo com entendimento desta 
Subseção, a homogeneidade diz respeito ao direito, e não à sua quantificação, nos termos do 
artigo 81, III, da Lei 8.078/90. Recurso de embargos conhecido e não provido." (E-Ag-RR-25800-
86.2009.5.09.0665, data de julgamento: 26/2/2015, Relator Ministro: Augusto César Leite de 
Carvalho, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, data de publicação: DEJT 6/3/2015) 
 
"RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A REGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007 - 
SINDICATO PROFISSIONAL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA - PEDIDO 
DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - DIREITOS 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. Segundo a moderna exegese do art. 8°, III, da Constituição da 
República, deve ser reconhecida a possibilidade de substituição processual ampla dos sindicatos na 
defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos dos integrantes da categoria que 
representa. Na hipótese, o sindicato profissional pretende o recebimento de horas extraordinárias e 
de repouso semanal remunerado e a fonte das lesões é comum a todos os empregados 
interessados, conforme assentado na decisão embargada. Portanto, os direitos reivindicados 
têm origem comum e afetam vários indivíduos da categoria, devendo ser considerados 
direitos individuais homogêneos, possibilitando a autuação do sindicato profissional como 
substituto processual. Ressalte-se que a homogeneidade do direito se relaciona com a sua 
origem e com a titularidade em potencial da pretensão, mas não com a sua quantificação e 
expressão monetária. Precedentes. Recurso de embargos conhecido e provido." (E-ED-RR-
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473000-94.2008.5.09.0071, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, data de julgamento: 
4/9/2014, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, data de publicação: DEJT 12/9/2014) 
 
"EMBARGOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. 
RECURSO DE REVISTA CONHECIDO E PROVIDO. ORIGEM COMUM DO PEDIDO. HORAS IN 
ITINERE. A homogeneidade dos direitos buscados em juízo está vinculada à lesão comum e 
à natureza da conduta, de caráter geral, ainda que alcance a titularidade de diversos 
indivíduos envolvidos na relação jurídica. A norma constitucional, ao assegurar ao sindicato 
a defesa judicial dos direitos individuais da categoria, autoriza a defesa coletiva de direitos 
individuais homogêneos da categoria, cuja titularidade diz respeito a uma coletividade de 
empregados representados pelo sindicato, abrangendo ou não toda a categoria. Este é o 
conceito que se extrai do art. 81, inciso III, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), segundo o qual constituem interesses individuais homogêneos "os 
decorrentes de origem comum". Deste modo, tratando-se de ação que visa o pagamento das 
horas in itinere, que embora materialmente individualizável, é de origem comum, resta 
consagrada a homogeneidade que viabiliza a defesa de interesses individuais homogêneos 
pelo Sindicato da categoria. Embargos conhecidos e desprovidos." (E-ARR-515-
05.2011.5.24.0051, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, data de julgamento: 21/11/2013, 
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, data de publicação: DEJT 29/11/2013) 

 

Pugna-se, desta forma, pelo reconhecimento da legitimidade ativa do Sindicato 

obreiro para a propositura da presente demanda, que visa resguardar direitos individuais 

homogêneos da categoria diferenciada (engenheiros) de trabalhadores contratados pela 

Reclamada, e que cujos vínculos são mantidos em regime celetista. 

 

 

2. Do Breve Escorço Fático. 

 

A Reclamada, no exercício de seu poder regulamentar, editou a Portaria n° 

173/2021, e estabeleceu Plano de Demissão Voluntária (PDV) que tem como finalidade “propiciar 

aos empregados públicos celetistas do (...) IDR-Paraná, em especial aos que já estão 

aposentados pela previdência oficial (INSS), anterior à Emenda Constitucional EC 103/2019, ou 

que já cumpriram os requisitos para aposentadoria, a oportunidade de se desligarem 

voluntariamente da Instituição, em condições financeiras que favoreçam sua adaptação à nova 

fase de vida e que reconheça o tempo e dedicação prestados ao desenvolvimento da agricultura 

e dos agricultores e entidades paranaenses” (grifamos, inciso I, do art. 1° da Portaria). 

 

Conforme o art. 2° da invocada Portaria, “poderão aderir ao Programa de 

Demissão Voluntária – PDV, todos os empregados celetistas do IDR-Paraná, que estejam ativos 

na Autarquia, ressalvado os casos de ocupantes atuais de mandatos eletivos”. 
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O art. 5°, caput e parágrafo único, da Portaria, estabelecem o que segue: 

 

Art. 5° A adesão e rescisão contratual por este Programa de Demissão Voluntária, implicará em 
plena, geral e irrestrita quitação de todas as verbas decorrentes do Contrato de Trabalho a 
ser extinto, inclusive de eventual crédito discutido ou reconhecido em processos trabalhistas 
em andamento, mesmo com decisão passada em julgado, não tendo o aderente nada mais a 
reclamar ou pleitear com base no contrato. 
Parágrafo único. Na hipótese do aderente ao PDV/2021, ser autor de ação judicial em curso ou 
substituído processualmente, a eficácia do presente ajuste e o início do pagamento da 
indenização, ficam condicionados à homologação pela Justiça do Trabalho, com a quitação do 
crédito deferido nos processos judiciais, ou em sessão perante o Centro Judiciário de Métodos 
Consensuais de Disputas do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (CEJUS-TRT9). (grifo 
nosso) 

 

Conclui-se pela redação da cláusula que a quitação geral do contrato de trabalho 

daqueles trabalhadores que aderirem ao PDV alcançará não apenas créditos eventuais e futuros 

(mediante a vedação de ingresso com nova demanda judicial), mas também créditos de ações 

já em trâmite, sejam elas individuais ou coletivas, independentemente do andamento 

processual destas (considerando que a cláusula pretende atingir também ações com 

trânsito em julgado). 

 

Contudo, o referido Plano de Demissão Voluntária – em razão da expressa 

impossibilidade de que tal fato ocorra – não foi objeto de negociação coletiva entre a 

Reclamada e o Sindicato obreiro, razão pela qual não teve suas regras dispostas em Acordo 

Coletivo de Trabalho, o que, conforme será exposto adiante, justifica a declaração de nulidade, 

para todos os fins de direito, da referida cláusula de quitação geral. 

 

 

3. Da Nulidade da Cláusula de Quitação Geral. 

 

3.1. Ausência de Negociação Coletiva. Princípio da Legalidade. 

Jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal. 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê a possibilidade dos 

empregadores estabelecerem PDVs para dispensa individual, plúrima ou coletiva, nos seguintes 

termos: 
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Art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual, plúrima ou 
coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena 
e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário 
estipulada entre as partes. (grifamos) 

 

Temos, portanto e já de antemão, que em razão da expressa literalidade do art. 

477-B da CLT, restaria impossível à Reclamada a edição de regulamento contendo Plano de 

Demissão Voluntária expressando regra de quitação geral dos contratos de trabalho daqueles 

que aderissem, em razão da igualmente impossível realização de negociação coletiva de 

sua parte, visto que integrante da Administração Pública. 

 

Esta impossibilidade decorre da interpretação de que a Administração Pública 

estaria vinculada ao princípio da legalidade, e, consequentemente, teria autonomia limitada 

aos preceitos expressamente dispostos na legislação. O art. 37, caput, da Constituição 

Federal estabelece que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

 

O princípio da legalidade impõe ao administrador que apenas pratique os atos 

que são previstos e permitidos por lei. Conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, o 

princípio da legalidade “é o princípio capital para a configuração do regime jurídico-

administrativo”, sendo que em caráter último, compreende-se o princípio da legalidade como 

sendo “o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, 

cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe 

ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo poder 

Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito brasileiro”. 

 

Portanto, se de um lado o princípio da legalidade serve como óbice a realização 

do processo de negociação coletiva, o mesmo princípio também serve como óbice ao 

estabelecimento de cláusulas de quitação geral do contrato de trabalho por parte da 

Reclamada. Ora, se a CLT estabelece que apenas em havendo regulamento aprovado em 

Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho é que se cogitará a validade de cláusula de quitação 

geral dos contratos de trabalho – ressalvada a disposição em sentido contrário constante do 
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próprio instrumento coletivo – é certo que em razão da impossibilidade de negociar, à 

Reclamada seria impossível também editar cláusula neste sentido. 

 

Nesta linha é a decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 590.415/SC, com repercussão geral reconhecida, 

conforme ementa abaixo: 

 

Ementa: DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. 
VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que 
contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, 
bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade 
do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na 
hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória 
da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No 
âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder 
presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade 
não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, 
em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos 
conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos 
mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 
154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e 
convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das 
normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir 
as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da 
empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero 
desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais 
planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do 
recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “A transação 
extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do 
empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as 
parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente 
do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com 
o empregado”. (STF – RE 590.415/SC – Min. Rel. Roberto Barroso – publicado no DJE em 
29/05/2015) (grifo nosso) 
 

A razão de decidir da Corte Constitucional neste julgamento vai no sentido de que, 

no âmbito do direito coletivo do trabalho existe equivalência entre as partes, o que atrai a 

autonomia da vontade entre as partes, em razão da presunção de que as entidades sindicais 

(enquanto coletivo dos trabalhadores) possui igual força para discussão das cláusulas do PDV 

frente ao empregador. 

 

Do inteiro teor do voto do eminente Ministro Relator Luis Roberto Barroso, 

extraímos ainda o que segue: 
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8. O direito individual do trabalho tem na relação de emprego, estabelecida entre o empregador e a 
pessoa física do empregado, o elemento básico a partir do qual constrói os institutos e regras de 
interpretação. Justamente porque se reconhece, no âmbito das relações individuais, a 
desigualdade econômica e de poder entre as partes, as normas que regem tais relações são 
voltadas à tutela do trabalhador. Entende-se que a situação de inferioridade do empregado 
compromete o livre exercício da autonomia individual da vontade e que, nesse contexto, regras 
de origem heterônoma – produzidas pelo Estado – desempenham um papel primordial de defesa da 
parte hipossuficiente. Também por isso a aplicação do direito rege-se pelo princípio da proteção, 
optando-se pela norma mais favorável ao trabalhador na interpretação e na solução de 
antinomias. 
9. Essa lógica protetiva está presente na Constituição, que consagrou um grande número de 
dispositivos à garantia de direitos trabalhistas no âmbito das relações individuais. Essa mesma lógica 
encontra-se presente no art. 477, § 2°, da CLT e na Súmula 330 do TST, quando se determina que 
a quitação tem eficácia liberatória exclusivamente quanto às parcelas consignadas no recibo, 
independentemente de ter sido concedida em termos mais amplos. 
10. Não se espera que o empregado, no momento da rescisão do seu contrato, tenha condições 
de avaliar se as parcelas e os valores indicados no termo de rescisão correspondem 
efetivamente a todas as verbas a que faria jus. Considera-se que a condição de subordinação, a 
desinformação ou a necessidade podem leva-lo a agir em prejuízo próprio. Por isso, a quitação, 
no âmbito das relações individuais, produz efeitos limitados. Entretanto, tal assimetria entre 
empregador e empregados não se coloca – ao menos não com a mesma força – nas relações 
coletivas. (grifamos) 

 

Ou seja, não há como expressar, no âmbito das relações individuais de 

trabalho, a existência de plena autonomia da vontade entre as partes, considerando a 

concentração do poder econômico, regulamentar e diretivo nas mãos do empregador. E é 

justamente este o caso dos autos: a Reclamada, de forma autoritária e arbitrária, edita 

regulamento consignando as regras que atende melhor seus próprios interesses, a despeito dos 

interesses dos trabalhadores, e a despeito de qualquer tipo de negociação com as entidades 

sindicais que representem seus empregados. 

 

E vai além: espera que esta cláusula atinja não apenas eventuais ações que 

pudessem ser propostas, mas também ações já em trâmite (independentemente de já ter 

ocorrido o trânsito em julgado), até mesmo aquelas que são movimentadas pelos próprios 

Sindicatos em substituição processual dos trabalhadores. 

 

Necessário estabelecer a seguinte lógica (que é bastante simples): (1) o 

administrador público somente pode atuar dentro dos limites estabelecidos pela lei, e na forma 

que ela determinar que ele atue; (2) em razão desta vinculação ao império da lei, entes da 

Administração Pública não possuem liberdade plena de negociação, e não são autorizados a 

negociar coletivamente; (3) a CLT estabelece claramente que a validade de cláusula de quitação 

geral do contrato de trabalho remete à existência de prévia negociação coletiva e aprovação de 
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CCT ou ACT contendo o regulamento do PDV; e (4) o STF reafirmou, mediante julgamento com 

repercussão geral, a necessidade de que ocorra negociação coletiva de trabalho prévia à 

aprovação de PDV contendo regra de quitação geral do contrato de trabalho. 

 

Se a Administração Pública não pode realizar negociação coletiva, e a lei exige 

que a validade de cláusula de quitação geral do contrato de trabalho daqueles que 

aderirem a PDV está condicionada a prévia negociação coletiva, eventual Plano de 

Demissão Voluntária estabelecido por ente da Administração Pública, consequentemente, 

NÃO PODERÁ PREVER CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO DE 

TRABALHO. 

 

Não significa dizer que os entes da Administração Pública direta ou indireta não 

estão autorizados a estabelecer PDVs; mas sim, que não poderão constar destes Planos 

nenhuma cláusula de quitação geral do contrato de trabalho, vez que a validade destas 

cláusulas é condicionada à prévia negociação coletiva. 

 

PDV. Quitação geral prevista no Acordo Coletivo. É válida a cláusula que prevê quitação ampla e 
irrestrita quando consta expressamente do Acordo Coletivo de Trabalho e do termo de adesão 
assinado individualmente pelo empregado. Recurso do reclamante a que se nega provimento no 
particular. (TRT-2 10009158920185020464 SP, Relator: ANTERO ARANTES MARTINS, 6ª Turma 
- Cadeira 4, Data de Publicação no DEJT: 03/06/2020) 
 
ADESÃO A PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV. QUITAÇÃO GERAL DO 
CONTRATO DE TRABALHO SEM A PARTICIPAÇÃO SINDICAL. EFEITOS . Revelando os autos 
que parcela de natureza eminentemente salarial (reajuste conquistado há cerca de 23 anos em juízo, 
constante de seu contracheque), derivado do chamado Plano Bresser , a qual deve compor o salário 
base do empregado para fins de cálculo do incentivo financeiro correspondente, na forma do item 
3.3 do regulamento do PDV da empresa, foi desconsiderada, forçoso o acolhimento de diferenças, 
afastando-se a quitação geral alegada, máxime à míngua de assistência sindical. (TRT-10 
00004617820185100020 DF, Data de Julgamento: 20/02/2019, Data de Publicação no DEJT: 
01/03/2019) 
 
ADESÃO AO PDV. QUITAÇÃO GERAL. A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato 
de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja 
quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição 
tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais 
instrumentos celebrados com o empregado, nos termos da tese de número 152 fixada pelo Supremo 
Tribunal Federal no RE 590415. (TRT-3 - RO: 00107254020185030024 0010725-
40.2018.5.03.0024, Relator: Fernando Antonio Viegas Peixoto, Setima Turma) 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. LEI 13.467/2017. ADESÃO DO EMPREGADO 
A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). QUITAÇÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE 
CLÁUSULA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INVALIDADE. TRANSCENDÊNCIA. 
Reconhecida a transcendência da causa e demonstrada provável contrariedade à OJ nº 270 da 
SbDI-1 desta Corte, deve ser processado o recurso de revista para melhor exame da matéria. 
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Transcendência do recurso de revista conhecida e agravo de instrumento provido. JUSTIÇA 
GRATUITA. TRECHO ESTRANHO AOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 896, 
§ 1º-A, I E III, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA. A parte recorrente não atende ao requisito descrito no 
art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, a inviabilizar o exame da transcendência. Agravo de instrumento 
desprovido. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ADESÃO DO EMPREGADO A PLANO 
DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). QUITAÇÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EM 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INVALIDADE. TRANSCENDÊNCIA. Reconhecida 
previamente a transcendência política da causa, nos termos do art. 896-A, II, da CLT, uma vez que 
o tema relativo à renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária foi 
objeto de Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 152), em que 
prevaleceu o entendimento de que "a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de 
trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja 
quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição 
tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais 
instrumentos celebrados com o empregado". Não há que se falar em quitação ampla e irrestrita do 
contrato quando a tese do julgado regional contraria a OJ nº 270 da SbDI-1 do c. TST. Recurso de 
revista conhecido e provido. (TST - ARR: 118345120175180010, Relator: Aloysio Corrêa da Veiga, 
Data de Julgamento: 05/02/2020, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/02/2020) 
 
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADESÃO AO PDV. 
QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO DE TRABALHO. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO. A decisão monocrática proferida nestes autos merece ser mantida. O quadro fático 
descrito pelo Regional aponta que o reclamante aderiu de forma espontânea ao Programa de 
Desligamento Voluntário - PDV criado por Acordo Coletivo, o qual, a seu turno, autoriza a quitação 
total do contrato de trabalho, razão pela qual a conclusão pretendida pela parte em seu recurso, no 
sentido de que inexiste nos autos acordo coletivo prevendo a quitação geral do contrato de trabalho, 
encontra óbice intransponível na Súmula nº 126 do TST. Agravo interno a que se nega provimento. 
(TST - Ag-RR: 10017856720145020467, Data de Julgamento: 06/11/2019, Data de Publicação: 
DEJT 08/11/2019) 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADESÃO DO EMPREGADO A PLANO DE DEMISSÃO 
VOLUNTÁRIA (PDV). QUITAÇÃO GERAL. VALIDADE. Demonstrada possível contrariedade à OJ 
270 da SDI-I e Súmula 330/TST, deve ser provido o agravo de instrumento. Agravo de instrumento 
de que se conhece e a que se dá provimento. RECURSO DE REVISTA. ADESÃO DO EMPREGADO 
A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). QUITAÇÃO GERAL. VALIDADE. Nos termos da 
decisão do STF (RE nº 590.415), a adesão do empregado ao PDV apenas implicará eficácia 
liberatória geral do contrato de trabalho quando forem preenchidos dois requisitos cumulativos, quais 
sejam, (a) que "essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o 
plano", (b) bem como nos "demais instrumentos celebrados com o empregado". No caso dos autos, 
o PDV não foi instituído por meio de acordo coletivo de trabalho, mas sim unilateralmente pela 
reclamada, circunstância que por si só afasta a eficácia liberatória geral do contrato de trabalho. Os 
instrumentos individuais assinados pelo empregado, ainda que contenham previsão de quitação 
total, não dispensam a existência de acordo coletivo nos moldes estabelecidos. A assistência do 
sindicato no momento da rescisão contratual não se confunde com negociação coletiva, logo, não 
tem o condão de enquadrar o caso no entendimento do Supremo Tribunal Federal. A Súmula 330 
do TST não autoriza quitação total e indiscriminada em decorrência de assistência sindical no 
momento de assinatura do TRCT. Ausentes os requisitos cumulativos para o reconhecimento da 
quitação total por meio de Programa de Desligamento Voluntário, aplica-se o entendimento da OJ 
270 da SbDI-1 para indeferir a quitação total pretendida pelo empregador. Recurso de revista de que 
se conhece e a que se dá provimento. (TST - RR: 10009674920135020468, Data de Julgamento: 
08/05/2019, Data de Publicação: DEJT 10/05/2019) 

 

Desta forma, conclui-se que, em respeito ao princípio da legalidade – que serve 

de guisa à atuação da Administração Pública, seja ela direta ou indireta -; considerando a 

explícita redação do art. 477-B da CLT, em conjunto com a reafirmada e pacífica jurisprudência 
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do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral 

reconhecida – em que se estabeleceu como condição de validade a cláusula de quitação geral 

dos contratos de trabalho, a prévia existência de negociação coletiva; e considerando que o IDR-

Paraná enquanto autarquia, é impossibilitado de negociar coletivamente; temos como 

absolutamente inválida a cláusula estabelecida pelo art. 5°, e parágrafo único, da Portaria 

n° 173/2021, que estabeleceu como condição de adesão ao plano e recebimento da indenização 

correspondente a quitação geral do vínculo empregatício, inclusive sobre créditos decorrentes 

de ação já em trâmite (individuais ou coletivas). 

 

 

2.2. Da Violação ao Direito de Ação. 

 

Além das razões acima expostas que versam sobre aspectos de veiculação da 

cláusula de quitação geral do contrato de trabalho, temos também que sob a ótica do direito 

constitucional de ação dos engenheiros substituídos, a cláusula objurgada deve ser declarada 

nula de pleno direito. 

 

O art. 5°, inciso XXXV, da Constituição da República estabelece que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Trata-se de espécie do 

gênero “direito de petição”, que basicamente é o direito de todo e qualquer cidadão em 

comparecer perante uma autoridade para requerer alguma coisa. No caso em específico, o 

direito de ação é relacionado ao direito da parte em solicitar ao Poder Judiciário a intervenção 

para garantir direito, ou impedir a ocorrência de lesão ou ameaça de lesão a direito. 

 

Conforme leciona José Joaquim Calmon de Passos5, “o direito de ação é o direito 

à jurisdição, direito concedido ut civis, abstraindo-se da existência ou inexistência de qualquer 

direito material”. Também é digna de destaque a lição de Fredie Didier Junior6: 

 

Desse enunciado decorre o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

                                                 
5 PASSOS, José Joaquim Calmon de. A ação no direito processual civil brasileiro. Salvador: 
JusPodium, 2014, p. 20. 
6 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, 
parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: JusPodium, 2015, p. 177. 
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O principal efeito desse princípio é o direito fundamental de ação, também designado como direito 
de acesso ao Poder Judiciário, direito de acesso à justiça ou direito à jurisdição. 
(...) 
Quando a Constituição se refere à impossibilidade de exclusão de lesão ou ameaça de lesão da 
apreciação jurisdicional quer referir-se, na verdade, à impossibilidade de exclusão de alegação de 
lesão ou ameaça, tendo em vista que o direito de ação (provocar a atividade jurisdicional) não se 
vincula à efetiva procedência quanto ao alegado; 
 

Trata-se, em suma, de direito fundamental de todos os indivíduos a possibilidade 

de provocação do Poder Judiciário para buscar a defesa de direito ou a prevenção de lesão ou 

ameaça de lesão a direito. Contudo, em se tratando de direito, é sabido que inexiste direito 

absoluto. As limitações ao direito de ação decorrem, por obviedade, de disposições legais em 

atenção à preceitos igualmente fundamentais que regulam o funcionamento da sociedade. 

 

No caso em específico das relações de trabalho, uma limitação ao direito de ação 

é justamente aquela constante do art. 477-B da CLT, que estabelece a validade da cláusula 

de quitação geral do contrato de trabalho prevista em PDV regulamentado através de 

instrumento coletivo de negociação. O fundamento último de validade desta cláusula é o 

princípio da autonomia das partes – em que, subentende-se, a despeito da natureza alimentar 

das verbas devidas na relação de emprego, a possibilidade de livre negociação e renúncia a 

direitos disponíveis. 

 

A disponibilidade do direito acarretaria na possibilidade da parte que o detém em 

renunciá-lo – e consequentemente, ocorrendo a renúncia ao direito material em si, ocorre a 

renúncia ao direito de ação. Contudo, esta renúncia somente será considerada válida dentro dos 

parâmetros legais que configuram sua existência – o que nos remete a discussão do tópico 

anterior. 

 

Neste sentido, portanto, totalmente inviável a pretensão de supressão do direito 

de ação dos engenheiros substituídos por parte da Reclamada, ao condicionar a eficácia de 

eventual adesão dos trabalhadores ao PDV à prévia renúncia de valores devidos em ações 

judiciais em trâmite, inclusive aquelas que foram ajuizadas por este Sindicato em substituição 

processual, por expressa violação ao direito fundamental dos substituídos (inciso XXXV, 

art. 5°, CF), motivo pelo qual, também sob este aspecto, deve ser considerada totalmente nula 

a cláusula, na forma que será expressa do pedido. 
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2.3. Do Pleito pela Nulidade. 

 

Diante de todo o exposto, requer-se a declaração judicial de nulidade da cláusula 

constante do art. 5°, caput e parágrafo único, da Portaria n° 173/2021, afastando-se seus efeitos 

para todos os fins de direito, liberando-se os trabalhadores que eventualmente adiram ao Plano 

de Demissão Voluntária instituído pela Reclamada de quaisquer efeitos de quitação geral dos 

seus contratos de trabalho. 

 

Ato contínuo, pede-se desde logo que abstenha-se a Reclamada da prática de 

quaisquer atos que venham a impedir a adesão dos trabalhadores, ou então que busque a 

coação para que sejam emitidas declarações de aceite com os termos constantes da Portaria n° 

173/2021, por todos os fundamentos já dispostos anteriormente. 

 

Explicita-se, desde logo, que não se requer a total nulidade do PDV, o qual 

poderá seguir seu cronograma normalmente – ressalvados os pontos em que guardem relação 

com a cláusula de quitação geral do contrato de trabalho, em especial a apresentação de 

documentos de renúncia a ações em trâmite ou futuras por parte dos trabalhadores substituídos 

– limitando-se a nulidade pretendida apenas ao disposto no art. 5°, caput e parágrafo 

único, e demais disposições correlatas. 

 

 

3. Da Tutela de Urgência. 

 

Do acima exposto, advém a necessidade imperiosa de conceder-se tutela de 

urgência, na medida em que presentes, na pretensão do Sindicato-autor, os requisitos 

autorizadores do provimento liminar, na forma do disposto no art. 300, § 2º, do CPC.  

 

A prova inequívoca do potencial prejuízo que está para ser impingido aos 

substituídos reside na determinação de comprovação da efetiva renúncia das ações em 

trâmite e de assinatura do termo de adesão com expressa concordância aos termos 



 

19 

 

constantes da Portaria, a despeito da explícita nulidade da cláusula de quitação geral dos 

contratos de trabalho. Ademais, conforme se extrai do cronograma constante da Portaria, o prazo 

para adesões ao PDV iniciou-se na data de hoje (08/10) e vai até o dia 25/10, conforme se vê: 

 

 

 

É intuitivo, nesse passo, que os trabalhadores se encontram sob forte pressão e 

estresse, pois caso de fato adiram ao PDV, receberão a informação de que somente realizem 

a devida renúncia aos direitos decorrentes de ações judiciais, inclusive as em trâmite, é 

que estarão habilitados ao processamento de sua adesão.  

 

A probabilidade do direito – o fumus boni juris (art. 300, caput, do CPC) –, é 

manifesta na plausibilidade da tese jurídica levantada, sendo notória a violação a princípios 

fundamentais e postulados constitucionais: em respeito ao princípio da legalidade – que serve 
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de guisa à atuação da Administração Pública, seja ela direta ou indireta -; considerando a 

explícita redação do art. 477-B da CLT, em conjunto com a reafirmada e pacífica jurisprudência 

do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral 

reconhecida – em que se estabeleceu como condição de validade a cláusula de quitação geral 

dos contratos de trabalho, a prévia existência de negociação coletiva; e considerando que o IDR-

Paraná enquanto autarquia, é impossibilitado de negociar coletivamente; temos como 

absolutamente inválida a cláusula estabelecida pelo art. 5°, e parágrafo único, da Portaria 

n° 173/2021, que estabeleceu como condição de adesão ao plano e recebimento da indenização 

correspondente a quitação geral do vínculo empregatício, inclusive sobre créditos decorrentes 

de ação já em trâmite (individuais ou coletivas). 

 

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – o periculum in 

mora (art. 300, caput, do CPC) –, é manifesto na urgência do provimento jurisdicional, ainda que 

de forma provisória, na medida em que, conforme sustentado, já está em curso o prazo para 

adesão ao PDV – condicionada ao aceite dos trabalhadores da cláusula de quitação geral, 

evidenciando LESÃO A DIREITO, que se renovará diariamente, a cada ida ao trabalho.  

 

Estes elementos, à toda a evidência, estão a demonstrar a relevância dos 

fundamentos do pedido de concessão de tutela de urgência, cuja concessão, pelo Poder 

Judiciário, afigura-se plenamente justificável no presente caso. 

 

Por todo o exposto, pugna-se pela concessão de tutela de urgência para que se 

determine a suspensão de eficácia da cláusula de quitação geral dos contratos de trabalho 

dos substituídos que venham a aderir ao PDV, até posterior decisão de mérito sobre a 

demanda, nos termos da fundamentação. 

 

Requer-se, ainda e desde logo, com forte no disposto no art. 536, § 1°, do CPC, 

o arbitramento de multa em valor tanto quanto for suficiente para fazer com que a Reclamada dê 

efetivo cumprimento ao provimento jurisdicional que eventualmente seja proferido, considerado 

o binômio razoabilidade/possibilidade, bem como o caráter pedagógico e coercitivo da medida. 
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4. Da Liquidação dos Pedidos. 

 

Com o advento da Lei nº 13.467/2017, dentre outras diversas alterações 

realizadas ao texto da Consolidação das Leis do Trabalho, houve alteração no disposto no §1º, 

do art. 840, da CLT. 

 

Assim consta da nova redação do dispositivo: 

 

Art. 840 – A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 
§1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes a 
breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e 
com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. 

 

Incluiu-se a determinação que os pedidos formulados nas petições iniciais 

deverão ser liquidados desde logo, portanto. Ocorre que no presente caso, tal disposição é 

totalmente impossível de ser atingida pela parte autora. 

 

Trata-se da presente demanda de uma Ação Civil Coletiva, espécie das Ações 

Coletivas a que faz menção a Lei n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e nos 

termos do art. 95, estabelece-se com clareza que “em caso de procedência do pedido, a 

condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”. 

 

Isto significa dizer que, a priori, a decisão a ser proferida nos autos tem cunho 

meramente declaratório, condicionando a execução do feito ou a uma execução coletiva 

(movida diretamente pelo Sindicato autor), ou então a execuções individuais (movidas 

pelos trabalhadores substituídos) – sendo esta a previsão dos arts. 97 e 98, também da Lei 

n° 8.078/1990, in verbis: 

 

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus 
sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. 
(...) 
Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, 
abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 
prejuízo do ajuizamento de outras execuções. 

 

Desta forma, sendo a Sentença da Ação Civil Coletiva genérica, por óbvio que 

os pedidos formulados na exordial também terão a mesma natureza, autorizando-se desta 
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forma a aplicação ao caso concreto do disposto no § 1°, do art. 324 do Código de Processo Civil, 

que determina ser lícito “formular pedido genérico, quando não for possível determinar, desde 

logo, as consequências do ato ou fato”. 

 

O Tribunal Pleno do e. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região teve a 

oportunidade de se debruçar sobre a matéria, e proferiu o seguinte julgamento no âmbito de 

Incidente de Assunção de Competência (IAC n° 0001282-72.3018.5.09.0000). Assim restou 

ementado o referido Incidente: 

 

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TUTELA COLETIVA. POSSIBILIDADE DE 

FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. A generalidade é característica própria das 
tutelas coletivas, na defesa de interesses de origem comum do direito, sem a exigência de 

quantificação prévia. Portanto, reconhece-se neste incidente a possibilidade de 
formulação de pedido genérico nas tutelas coletivas. (TRT-9 – Tribunal Pleno – IAC 

0001282-72.2018.5.09.0000 – Des. Rel. Sérgio Guimarães Sampaio – julgado em 30/09/2019 – 
publicado no DEJT em 16/10/2019) 

 

Do inteiro teor do julgado, extraímos o seguinte excerto: 

 

(...) cumpre destacar que, diferentemente do que ocorre na sentença proferida em ação civil pública 

destinada à tutela de interesses difusos ou coletivos, a qual pode ser genérica, o comando 
sentencial proferido em ação coletiva destinada à defesa dos direitos 
individuais homogêneos é obrigatoriamente genérico, estabelecendo apenas o na 

debeatur (existência da dívida), o quis debeatur (quem deve) e o quid debeatur (o que é devido), 
nada dispondo sobre o valor devido e a quem é devido (quantum debeatur). 
Neste sentido, cabe esclarecer que esta sentença apenas reconhece a responsabilidade genérica 
da parte ré, nada mencionando sobre a situação particular dos titulares de direitos individuais 
homogêneos, sendo ônus destes comprovar, na fase de liquidação de sentença, que são credores 
dos direitos reconhecidos na decisão genérica. 
Nas palavras de CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE “a nova figura de liquidação introduzida 
pelo CDC, à míngua de disciplinamento legislativo trabalhista especial, é a única capaz de propiciar 
o pleno acesso dos trabalhadores substituídos processualmente (na demanda coletiva cognitiva) à 
Justiça do trabalho, com a vantagem de que somente ingressarão no feito quando já tiverem a seu 
favor, uma sentença condenatória genérica que responsabiliza o réu pelos danos causados, 
cabendo-lhes provar, tão só, o nexo de causalidade, o dano e seu montante” (BEZERRA, CARLOS 
HENRIQUE. Liquidação na Ação Civil Pública: o processo e a efetividade dos direitos humanos 
enfoques civis e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2004, p. 87). 
Nesta senda, explica ADA PELLEGRINI GRINOVER que “antes da condenação o bem jurídico 
tutelado é tratado de forma indivisível aplicando-se a toda coletividade de maneira uniforme a 
decisão favorável ou não. [...] Diferentemente da liquidação tradicional, na liquidação da sentença 
de condenação genérica (individuais homogêneos) cada liquidante deverá provar, em 
contraditório pleno e com cognição exauriente, a existência de seu dano pessoal e seu nexo 
etiológico com o dano globalmente causado além de liquidá-lo” (GRINOVER, ADA PELLEGRINI. 
Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Forense Universitária, 
2001, (...)). 
Destarte, considerando que a característica das tutelas coletivas é a generalidade de situações que 
abrange, é possível concluir pela impossibilidade de se determinar, desde logo, as 
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consequências do ato ou do fato, situação que autoriza a formulação de pedido genérico, 
consoante preconiza o art. 324, § 1°, inciso II, do CPC/2015 (...). 

 

Desta forma, requer-se a dispensa da obrigação pela liquidação dos pedidos 

formulados na presente, ante a impossibilidade de realização de tal tarefa. 

 

 

5. Da Isenção de Custas. 

 

Conforme já exposto, o art. 8°, inciso III, da CF, legitimou as entidades sindicais a 

realizar a defesa de seus associados, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial, 

para pleitear “interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes 

de origem comum”, em conformidade com o disposto nos arts. 81, inc. III, 82, inc. IV, e 90, todos 

da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

O art. 87, da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que 

“nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 

honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo 

comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais”. 

 

No caso dos autos, o Sindicato obreiro encontra-se em defesa de direitos 

individuais homogêneos dos trabalhadores substituídos, empregados da Reclamada, razão pela 

qual imperativa a dispensa ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma do 

disposto no art. 87, do CDC. É neste sentido a jurisprudência pacificada desta Especializada: 

 

TRT-PR-17-11-2017 SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. LEIS 7.347/85 E 8.078/90. 
ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. O art. 8ª, inciso III, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, conjuntamente aos arts. 81, inc. III, 82, inc. IV, e 90, da Lei 
8.078/90, autorizam a legitimação extraordinária da entidade sindical para demandar em favor da 
categoria, por "interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 
origem comum". Da mesma forma, o art. 5º, V, da Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) confere 
aos Sindicatos (na condição de associação) legitimidade para propor ação civil pública na Justiça 
do Trabalho em defesa dos interesses individuais homogêneos dos trabalhadores, em concorrência 
com o Ministério Público do Trabalho. Atuando o Sindicato no âmbito da legitimidade conferida pelos 
dispositivos supramencionados, a isenção do pagamento de custas encontra fundamento no 
disposto no art. 18, da Lei 7.347/85, antes transcrito, bem com no art. 87, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor), que estabelece: "Nas ações coletivas de que trata este código não 
haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, 
nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, 
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custas e despesas processuais". Recurso ordinário do Sindicato Autor a que se dá parcial 
provimento. (TRT-PR-02626-2015-121-09-00-5-ACO-32565-2017 - 5A. TURMA, Relator: 
ARCHIMEDES CASTRO CAMPOS JUNIOR, Publicado no DEJT em 17-11-2017) 
 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO SUCUMBENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 
Reconhecida a legitimidade ampla para atuar na defesa coletiva da categoria, como substituto 
processual, e, diante da sua constituição na forma de associação nos termos do artigo 53 e seguintes 
do Código Civil, aplicam-se ao sindicato, quando autor de demandas coletivas, as disposições do 
Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública, inclusive quanto aos honorários 
advocatícios, por força de disposição expressa nessas leis de regência que autorizam a aplicação 
subsidiária do Código de Processo Civil no que for cabível. Assim, havendo sucumbência do 
sindicato, tanto o artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, assim como o artigo 18 da Lei 
7.374/85, dispõem que a condenação da associação autora em honorários advocatícios está restrita 
à comprovação de má-fé. No caso em apreço, contudo, não se observa qualquer registro de ter 
havido má-fé comprovada do sindicato. Essa ausência de má-fé mais se reforça quando se constata 
que a Turma reconheceu a legitimidade ativa do Sindicato para a causa e determinou o retorno dos 
autos ao Tribunal de origem para o exame dos pedidos constantes do recurso ordinário do 
reclamante. De tal modo, a condenação do sindicato sucumbente ao pagamento de honorários 
advocatícios não se justifica porque ausente comprovada má-fé. Recurso de embargos conhecido e 
provido. (E-ED-RR - 1218-27.2010.5.09.0652 , Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, 
Data de Julgamento: 19/10/2017, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de 
Publicação: DEJT 27/10/2017) 

 

Destaca-se, ademais, novamente a posição do e. Tribunal Regional do Trabalho, 

conforme a Tese Prevalecente n° 14, in verbis: 

 

TESE JURÍDICA PREVALECENTE Nº 14 - SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ISENÇÃO 
DE CUSTAS. APLICABILIDADE DO ART. 87 DA LEI 8.078/90 (CDC) E DO ART. 18 DA LEI 7.347/85 
(LACP). Devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica dos 
sindicatos que atuarem na condição de substituto processual, com base na aplicação do artigo 
87 da Lei 8.078/90 (CDC) e do artigo 18 da Lei 7.347/85 (LACP). Editada nos termos da Resolução 
Administrativa 33/2017. (DEJT 14, 15 e 18/03/2019) (grifo nosso) 

 

Requer-se, portanto, a declaração de isenção de custas, honorários advocatícios, 

e demais despesas processuais na presente demanda à entidade sindical autora, nos termos do 

exposto. 

 

 

6. Dos Honorários Advocatícios. 

 

Nos termos do art. 791-A da CLT, requer-se a condenação da Reclamada ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 15% (quinze por 

cento) do valor atualizado da causa. 
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7. Dos Pedidos. 

 

Diante de todo o exposto, requer-se: 

 

a) NOTIFICAÇÃO: a notificação da Reclamada, no endereço indicado, para 

responder aos termos da petição inicial, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de 

fato; 

 

b) TUTELA DE URGÊNCIA: a concessão de tutela de urgência, inaudita altera 

pars, para que sejam suspensos os efeitos da cláusula de quitação geral dos contratos de 

trabalho dos engenheiros substituídos que resolvam aderir ao Plano de Demissão Voluntária 

(PDV), constante do art. 5°, caput e parágrafo único, e demais trechos correlatos, da Portaria n° 

173/2021, até que ocorra decisão de mérito no presente feito, nos termos da fundamentação; 

 

b.1.) MULTA: requer-se também, em caso seja deferida a tutela de urgência 

pleiteada, seja arbitrada multa para o caso de descumprimento pela Reclamada, nos termos do 

§ 1° do art. 536 do CPC, cujo montante deverá ser revertido ao Sindicato obreiro; 

 

c) NULIDADE DA CLÁUSULA REGULAMENTAR: em julgamento de mérito – 

confirmando-se ou não a tutela de urgência pleiteada -, pugna-se pela procedência da demanda 

para que seja declarada a nulidade da cláusula regulamentar que estabeleceu a quitação geral 

dos contratos de trabalho dos substituídos na presente demanda que venham a aderir ao PDV, 

afastando-se a totalidade de seus efeitos, sem prejuízo da continuidade do Plano, tudo nos 

termos da fundamentação; 

 

d) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: requer-se a condenação da Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência, no equivalente a 15% 

(quinze por cento) do valor atualizado da causa; 

 

e) ISENÇÃO DE CUSTAS: requer-se a declaração de isenção de custas à 

entidade sindical autora, nos termos do art. 87, do CDC, e na forma da fundamentação; 
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f) PROVAS: protesta-se pela produção de todos os meios de prova em direito 

admitidas, sem qualquer exceção, consistente na oitiva das partes e de testemunhas, na juntada 

de documentos, e na inversão do ônus de prova, para que a Reclamada proceda à apresentação 

de todos os documentos necessários ao julgamento do presente feito, e que estejam em sua 

posse. 

 

Requer-se, por fim, que todas as intimações sejam feitas em nome dos Drs. 

João Luiz Arzeno da Silva e Marcelo Trindade de Almeida, sob pena de nulidade. 

 

Atribui-se à causa, para fins meramente fiscais e de alçada, o valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais). 

 

Pede deferimento. 

Curitiba, 22 de outubro de 2021. 

 

João Luiz Arzeno da Silva 

OAB/PR 23.510 

 
Gisele Cantergiani de Freitas 

OAB/PR 26.530 

Marcelo Trindade de Almeida 

OAB/PR 19.095 

 
Anderson Sameliki Dionísio 

OAB/PR 86.792 


