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DECISÃO 

TUTELA DE URGÊNCIA 

 

 

Vistos, etc. 

Extrai-se da petição inicial os seguintes excertos: 

“A COHAB divulgou o “Manual Operativo do Programa de Demissão Voluntária” que 

contém as “as normas e os procedimentos referentes ao Plano de Demissão Voluntária 

– PDV 2021” (cf. Cláusula 1ª). De antemão, a Companhia estabelece, conforme cláusula 

4ª do Manual, os seguintes requisitos objetivos para que os trabalhadores possam aderir 

ao PDV: 

Cláusula 4ª – DOS REQUISITOS PARA ADESÃO AO PDV 2021 

Para estar apto à adesão ao PDV 2021, o empregado deverá comprovar, na data do 

protocolo do pedido, ao menos um dos seguintes requisitos: 

a) Ter mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade; ou 

b) Possuir mais de 10 (dez) anos de trabalho na Companhia; 

c) Estar aposentado pelo Regime Geral de Previdência; 

d) Em condições de se aposentar pelo Regime Geral de Previdência. 

Além destes, também são estabelecidos como critérios para homologação do Termo de 

Adesão ao PDV – e, portanto, devem ser considerados como pressupostos objetivos, nos 
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mesmos moldes daqueles previstos na cláusula acima transcrita – os seguintes, 

conforme disposto na Cláusula 6ª do Manual: 

Cláusula 6ª – DA HOMOLOGAÇÃO 

Não serão homologados os Termos de Adesão dos empregados que, no momento do 

protocolo, se enquadrem em qualquer das seguintes hipóteses: 

a) estiverem em gozo de licença previdenciária; 

b) sejam detentores de estabilidade provisória, salvo se apresentar renúncia expressa à 

estabilidade (Anexo 2), devidamente homologada pelo Sindicato da respectiva categoria 

profissional; 

c) tenham seu contrato de trabalho suspenso; 

d) tenham sido reintegrados com amparo em medida liminar, aguardando decisão 

definitiva de mérito; 

e) tenham créditos/débitos em Banco de Horas que não possam ser compensados até o 

momento do desligamento; 

f) tenham ações judiciais propostas, direta ou indiretamente (via sindicato ou órgão 

classista) em face da Companhia em andamento, ou com haveres a receber; 

g) estiverem em acúmulo ilegal de cargo, emprego público ou função pública; 

h) estiverem respondendo à sindicância ou processo administrativo disciplinar no âmbito 

da empresa; (grifamos) 

E, finalmente, o parágrafo quinto da Cláusula 10 (que trata “DAS RESCISÕES”) dispõe de 

maneira expressa que “a adesão ao PDV – 2021 dá ampla quitação de todas as verbas 

e direitos decorrentes do contrato de trabalho” (grifamos). Conclui-se pela redação das 

cláusulas 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 inexistência de demandas, individuais ou por 

substituição, é requisito condicional à homologação do termo de adesão ao PDV). 

Contudo, o referido Plano de Demissão Voluntária – para total surpresa da entidade 

sindical – 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. 

(...) 

... em razão da violação ao disposto no art. 477-B da CLT, e considerando o julgamento 

em repercussão geral realizado pelo e. Supremo Tribunal Federal, temos como 

absolutamente nulas as seguintes cláusulas: 6ª, alínea “f”, e 10, conforme redigidas 
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pelo regulamento interno da Reclamada (anexo), que estabeleceram, respectivamente, 

como requisito para a adesão ao PDV a completa renúncia a processos em trâmite, 

inclusive, decorrentes de ações judiciais movidas pelo Sindicato, e que resultam em 

quitação geral do contrato de trabalho dos substituídos. 

(...)  

... requer-se a declaração judicial de nulidade das seguintes cláusulas: 6ª, alínea “f”, e 

10, conforme redigidas pelo regulamento interno da Reclamada (anexo), 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. 

(...) 

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 das seguintes 

cláusulas: 6ª, alínea “f”, e 10, e demais disposições correlatas. 

(...) 

5. 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 constantes 

do Regulamento, a despeito da explícita nulidade da cláusula de quitação geral dos 

contratos de trabalho. Ademais, o prazo para adesões ao PDV iniciou-se na data de 

08/11/2021 e vai até o dia 27/11/2021, conforme se vê da cláusula 3ª do Regulamento. 

(...) 

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: 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; 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 
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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. 

Ademais, necessário justificar o ajuizamento da presente demanda logo ao término do 

prazo regulamentar de adesões ao PDV, pois, conforme se infere da documentação que 

vai anexa à exordial, temos que o Sindicato obreiro tentou, pelas vias administrativas, a 

resolução pacífica da controvérsia, mediante o envio de ofício à Reclamada 

especificamente sobre os pontos mais sensíveis do regulamento instituído 

unilateralmente, e aguardou até o último momento possível a resposta de seus 

questionamentos – o que, infelizmente, não ocorreu. 

(...) 

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”. 

Ao exame da tutela de urgência requerida. 

 

1. Legitimidade ativa  

 

O art. 8º, inc. III, da CF expressamente estabelece que "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria". A par disto, o C. TST, em sua Composição Plena, 

mediante a Resolução nº 119/2003 e em face da interpretação conferida pelo STF ao art. 8º, inc. 

III, da CF, reconheceu a legitimidade ad causam do sindicato para atuar na defesa dos direitos e 

interesses das categorias profissionais de modo amplo. 

O sindicato autor está legitimado a atuar como substituo processual dos integrantes da 

categoria. 

 

2. Urgência da medida – análise no sistema de plantão 

 

Embora se constate que o sindicato autor e os integrantes da categoria empregados da ré 

tivessem conhecimento de que o prazo de adesão ao PDV iniciou-se na data de 08/11/2021 e 

encerrava na data de hoje, 27/11/2021, conforme se vê da cláusula 3ª do Regulamento, 
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somente no último dia do prazo de adesão é que se buscou a tutela de urgência visando a 

suspensão de eficácia de cláusulas mediante a alegação de importarem em lesão a direito dos 

substituídos. 

Todavia, o sindicato autor busca justificar o atraso na busca da tutela de urgência mediante a 

alegação de que tentou, pelas vias administrativas, a resolução pacífica da controvérsia o que, 

infelizmente, não ocorreu. 

Para que não se alegue prejuízo, admite-se a apreciação em regime de plantão do pedido de 

tutela de urgência. 

 

3. Tutela de urgência cautelar 

 

Com o advento do atual Código de Processo Civil, previu-se o deferimento de tutelas provisórias 

abarcando a tutela de urgência e a tutela de evidência, observando-se que a tutela de urgência 

divide-se em satisfativa (antecipada) e cautelar.  

Os artigos 300 e seguintes, do CPC, passaram a tratar da tutela de urgência e de evidência com 

o objetivo que a tutela jurisdicional fosse prestada de uma forma, tempestiva, célere e efetiva.  

A tutela de urgência de natureza satisfativa, ante a apresentação de uma alegação verossímil e 

prova inequívoca do direito alegado, visa evitar que o titular do direito material, em razão do 

decurso o tempo, sofra um dano irreparável ou de difícil reparação, durante a tramitação 

processual. 

Conforme o art. 300 do CPC os pressupostos para a concessão da tutela de urgência são:  

a) a probabilidade do direito;  

b) o perigo de dano (irreparável ou de difícil reparação, na lição de Manoel Antônio Teixeira 

Filho. Comentários ao Novo Código de Processo Civil, sob a perspectiva do processo do trabalho. 

São Paulo: LTr; 2015), ou  

c) o risco ao resultado útil do processo.  

Ainda, de acordo com o § 3º do art. 300 "A tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".  

Ou seja, a cognição para a concessão de tutela antecipatória deve possibilitar a constatação de 

um nexo de pertinência entre o direito aparente e o direito real muito próximo à situação de 

certeza.  

Pois bem. 

Conforme invocado pelo sindicato autor, dispõe o art. 477-B da CLT, que “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”. 
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Em apertada síntese, considerando os termos das cláusulas mencionadas na petição inicial às 

quais o sindicato autor pretende ver declaradas nulas frente ao que estabelece o art. 477-B CLT, 

é possível, em sede de cognição sumária, admitir a ocorrência de probabilidade do direito, 

perigo de dano e risco de resultado útil ao processo, o que representa a satisfação dos requisitos 

do art. 300 do CPB para o deferimento da tutela de urgência cautelar. 

Justifica-se tal posicionamento em sede de análise de tutela provisória.  

Isto porque, vislumbra-se que na tramitação regular da ação mostra-se possível o eventual 

acolhimento do direito invocado, uma vez que o MANUAL OPERATIVO DO PROGRAMA DE 

DEMISSÃO VOLUNTÁRIA DA COHAB-CT anexada com a petição inicial, não se traduz em adoção 

de plano de demissão por convenção ou acordo coletivo de trabalho como prevê o art. 477-B 

CLT, para efeito de quitação das obrigações do contrato de trabalho dos empregados que 

desejam aderir ao programa.   

O perigo de dano está presente na possibilidade de eventuais empregados da ré deixarem de 

participar do programa de demissão voluntária por temerem a não homologação por figurarem 

em ações trabalhistas diversas, ou que venha a ser questionada pela ré a quitação geral do 

contrato de trabalho pela participação no programa. 

O risco ao resultado útil do processo é evidenciado pelo esgotamento do prazo para que os 

substituídos possam decidir pela participação ou não no referido programa. 

Assim, repita-se, entende-se caracterizada nestes autos as hipóteses previstas no art. 300 do 

CPC autorizadoras da concessão da tutela de urgência cautelar. 

Isto considerado sucintamente, e pelo que consta destes autos, e em cognição sumária, DECIDO 

ACOLHER o pedido de tutela de urgência cautelar formulado pelo SINDICATO DOS 

ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ – SENGE/PR em face de COMPANHIA DE HABITAÇÃO 

POPULAR DE CURITIBA – COHAB para DETERMINAR: 

a) a suspensão da 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; 

b) a aplicação de multa no valor de R$10.000,00 por substituído que intente a 

participação no programa caso a ré não dê imediato cumprimento à presente 

determinação (art. 536, §1º, CPC), e cuja destinação será oportunamente objeto de 

deliberação.  

 

4. Demais pretensões da petição inicial 

 

Caberá ao Juízo ao qual couber a distribuição da presente ação deliberar quanto às demais 

matérias e pretensões constantes da petição inicial. 
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5. Distribuição da presente Ação Civil Coletiva 

Com o retorno da operacionalidade do sistema PJe providencie-se a distribuição eletrônica dos 

autos. 

 

6. CITE-SE a ré com as cominações de praxe INTIMANDO-A da presente decisão em tutela de 

urgência cautelar, tudo por Oficial de Justiça e no endereço declinado na petição inicial, 

expedindo-se MANDADO.  

 

7. INTIME-SE o autor por um dos procuradores identificados na petição inicial e procuração 

anexa. 

 

Curitiba-Pr, 27 de novembro de 2021. 

 

Daniel Rodney Weidman 

Juiz Titular de Vara do Trabalho  
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