
Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho 

Tribunal Superior do Trabalho

 

Pedido de Mediação Pré-Processual 
1000784-71.2019.5.00.0000

 
 

Processo Judicial Eletrônico
 

Data da Autuação: 09/10/2019 
Valor da causa: R$ 1.000,00 

 
Partes:

REQUERENTE: FED NAC EMPREG EMP PROCES DADOS SERV DE INF SIMILARES 
ADVOGADO: MARTHIUS SAVIO CAVALCANTE LOBATO 
REQUERIDO: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
                                                                                   PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

REQUERENTE: FED NAC EMPREG EMP PROCES DADOS SERV DE INF SIMILARES

REQUERIDO: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)

GMRLP/rnp/mm

 

D E S P A C H O

 

Recebido o presente pedido de mediação e conciliação pré-processual, foram realizadas reuniões
unilaterais com os representantes das partes, bem como estabelecidas interlocuções e contatos por meio
de diversos canais de diálogo, seguindo o Protocolo de Conciliação e Mediação da Vice-Presidência do
Tribunal Superior do Trabalho (Ato GVP-TST 01/2019).

A partir das informações levantadas, constatou-se, de início, que o objeto exclusivo do presente conflito
coletivo corresponde aos critérios e sistemática de participação nos lucros e resultados (PLR).

Diante dos elementos colhidos ao longo das várias interlocuções realizadas, e considerando que até o
momento não foi estabelecido consenso a partir de solução apresentada por qualquer das partes, entendo
que é o momento de apresentação de proposta de acordo pela Vice-Presidência do TST, na condição de
órgão conciliador, nos termos do art. 1º, I, da Resolução nº 174/2016 do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho-CSJT, bem como nos termos do art. 4º, I, da Lei 10.101/2000.

:I- Do conteúdo da proposta

Considerando as premissas apontadas, mormente os pontos de consenso e divergência mapeados, apresen
to proposta de acordo acerca do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR) a ser
firmado pelas partes, nos seguintes termos:

I.1- Das premissas:

A distribuição do PPLR está condicionada à existência de lucro no exercício de 2019 e ao alcance das
metas estabelecidas para o referido programa para esse mesmo exercício, sendo que a participação nos
lucros e resultados não substitui, tampouco complementa a remuneração do empregado, nem constitui
base de incidência de encargos trabalhistas, inclusive previdenciários, por ser desvinculada da
remuneração, nos termos da legislação vigente.

I.2- Do pagamento:

O pagamento ocorrerá durante o exercício de 2020, após a aprovação da Assembleia Geral Ordinária,
observando a legislação em vigor e será proporcional ao período efetivamente trabalhado pelo
empregado.

O montante máximo a ser distribuído a título de PLR aos participantes do programa deverá limitar-se a
6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) do lucro líquido efetivamente apurado no exercício de 2019,
não podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) dos dividendos efetivamente pagos aos acionistas.
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I.3- Da forma de distribuição:

O valor de pagamento a cada um dos participantes beneficiários da PLR será determinado de acordo com
a seguinte sistemática:

a) 70% do valor total será distribuído aos empregados integrantes do quadro interno da Empresa de forma
proporcional ao cargo e ao nível de Gratificação de Função Comissionada;

b) 20% do valor total será distribuído aos empregados integrantes do quadro interno da Empresa de
forma linear, não sendo aplicado o critério de atingimento da nota mínima na Avaliação de Resultados
para essa parcela.

c) 10% do valor total será distribuído aos empregados integrantes do quadro externo da Empresa de
forma linear, não sendo aplicado o critério de atingimento da nota mínima na Avaliação de Resultados
para essa parcela.

I.4- Dos critérios de elegibilidade:

São elegíveis para recebimento da PLR 2019, desde que observado os critérios de habilitação:

- os empregados do SERPRO com vínculo empregatício efetivo durante o ano de 2019; e

- os requisitados, que tenham optado por perceber a PLR do SERPRO, desde que não participem de
programa semelhante no órgão ou entidade de origem, nos termos do art. 6º da Resolução CCE nº 10, de
30 de maio de 1995.

Para fins de distribuição dos valores relativos a PLR, deverá ser respeitada a proporcionalidade dos
meses efetivamente trabalhados na Empresa, durante o período de apuração, entre 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2019.

I.5- Dos critérios de habilitação:

Serão habilitados para participar do PPLR 2019, os empregados que atenderem a todos os requisitos a
seguir:

I - Ter sido empregado do SERPRO por período superior a 15 dias durante o ano de 2019, devendo ser
respeitada a proporcionalidade dos meses efetivamente trabalhados em cada quadro da Empresa, durante
o período de apuração; e

II - Ter obtido resultado igual ou maior que 80 pontos na Avaliação de Resultados do processo de
Gerenciamento do Desempenho dos Empregados do Serpro - GDES 2019, a ser aplicado somente à
parcela proporcional prevista no item II.3 , "a", observado o item II.8 , inciso III deste Programa.

I.6- Dos critérios de redução de participação do empregado na PLR:

Sobre o valor a ser percebido pelo empregado, incidirá redutores caso venha a ocorrer qualquer dos
eventos listados abaixo:

I - Faltas não justificadas: redução de 10% no valor a ser percebido por falta injustificada, limitada a 10
faltas no ano de 2019;

II - Não cumprimento da Grade Básica funcional ou gerencial: redução de 10% no valor a ser percebido
pelo empregado pela não conclusão da grade básica indicada para o cargo ou grupo de função
comissionada ocupada, relativa ao ano de 2019;

III - Afastamentos superiores a 15 dias, que suspendam o contrato de trabalho: será descontado o mês
fechado do afastamento e do retorno, caso ocorra após o 15° dia do mês em questão;
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IV - Atingimento de percentual inferior a 95% e superior ou igual a 70% da(s) meta(s) específica(s) por
Unidade de Gestão em 2019: redução de 3% no valor a ser percebido;

V - Atingimento de percentual inferior a 70% e superior ou igual a 50% da meta específica por Unidade
de Gestão em 2019: redução de 5% no valor a ser percebido; e

VI - Atingimento de percentual inferior a 50% da meta específica por Unidade de Gestão em 2019:
redução de 10% no valor a ser percebido.

Os critérios previstos nos incisos II, IV, V e VI aplicam-se exclusivamente aos empregados integrantes
do quadro interno, observado, quando aplicável, o critério da proporcionalidade previsto no item II.4.

Para fins dos cálculos previstos nos incisos IV, V e VI, considera-se como Unidade de Gestão do
empregado aquela onde ele estava lotado no mês de dezembro de 2019.

I.7- Dos critérios de exclusão de participação na PLR:

Serão excluídos da participação na PLR 2019, os empregados que se enquadrarem, em ao menos um dos
itens abaixo:

I - demitido por justa causa no período de apuração;

II - desligado durante o período de vigência do contrato de experiência;

III - registrado mais de 10 faltas não justificadas durante o exercício de 2019;

IV - exercido o cargo de Diretor da Empresa durante todo o ano de 2019, observado os itens 4 e 7 quando
a duração do mandato no ano for igual ou inferior a 11 meses;

V - cedidos a outros órgãos, observado os itens 4 e 7;

VI - atingido resultado inferior a 80 pontos na Avaliação de Resultados do processo de Gerenciamento do
Desempenho dos Empregados do Serpro - GDES 2019;

VII - punido com severa advertência ou suspensão no ano de 2019, assegurada a reversão à elegibilidade
em caso de posterior decisão por sua inocência; e

VIII - Ter sido penalizado com censura ética durante o ano de 2019.

O critério previsto no inciso VI aplica-se exclusivamente aos empregados integrantes do quadro interno,
observado, quando aplicável, o critério da proporcionalidade previsto no item II.4.

I.8- Dos casos específicos:

Serão considerados habilitados os empregados, sem prejuízo aos demais critérios dispostos neste
Programa, enquadrados nas seguintes situações:

I - O período de afastamento ocorrido em 2019 por motivo de licença paternidade, licença gala, licença
nojo, licença maternidade, inclusive com prorrogação, ou licença adoção, serão contados como de efetivo
trabalho para fins de participação integral na PLR 2019; e

II - Os empregados que se licenciaram em 2019 por motivo de acidente de trabalho fazem jus ao
pagamento integral da PLR 2019, de acordo com sua última lotação;
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III - Empregados liberados na forma da Cláusula 32 - Liberação de empregados eleitos para
representações dos empregados, do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020, não sendo aplicado os
critérios previstos itens II.3, "a", II.6, incisos II, IV, VI e VI, e II.7, inciso VI.

I.9- Dos indicadores:

Deverão ser considerados como indicadores os parâmetros e diretrizes constantes na tabela abaixo:

 

Indicador Sigla Unidade de Medida

Produtividade per capita PC
R$ /

empregado

Eficiência Operacional IEO %

Margem Líquida ML %

Disponibilidade Média
Nível de Serviço

DNS %

I.10- Das metas:

Deverão ser consideradas como metas os parâmetros e diretrizes constantes na tabela abaixo:

 

Indicador Sigla Unidade de 
Medida

Peso Meta Aprovada
2019

Produtividade per capita-PC PC
R$ /

empregado
30,00% 72.295

Eficiência Operacional-IEO IEO % 30,00% 80,43%

Margem Líquida – ML ML % 30,00% 12,94%

Disponibilidade Média
Nível de Serviço - DNS 

DNS % 10,00% 99,50%

 

I.11- Da sistemática de aferição:

I.11.1-Cálculo da Faixa Final de Alcance (FFA):

A sistemática de aferição para o cálculo da Faixa Final de Alcance das metas indicadas no presente 
Programa obedecerá o disposto na Tabela abaixo:

 

SISTEMÁTICA DE AFERIÇÃO DE ALCANCE

Cumprimento de cada meta Pagamento Respectivo

100% 100%

< 100%   e    99% 99%

< 99%   e    98% 98%

< 98%   e    97% 97%
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< 97%   e    96% 96%

< 96%    e    95% 95%

< 95%   e    90% 75%

< 90%   e    80% 50%

< 80% 0%

 

Fica ainda ajustado que o fator de alcance é determinante para o cálculo do valor a ser distribuído. Será
calculado o percentual atingido em cada meta, para então definir o pagamento pertinente àquela meta.
Antes do alcance final ainda deverá ser feita a ponderação pelos pesos atribuídos às metas financeiras e
de desempenho.

I.11.2- Da Governança do Programa:

A Diretoria Executiva do SERPRO acompanhará, sistematicamente, as metas do PPLR, sendo que a
divulgação do acompanhamento das metas do Programa será disponibilizada, trimestralmente, na Intranet
da Empresa, para que todos os empregados tenham conhecimento dos resultados alcançados.

O Conselho de Administração aprovará e acompanhará o Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados, cabendo a Auditoria Interna emitir parecer conclusivo sobre o atingimento das metas
pactuadas.

I.12- Do custeio:

O pagamento da PLR 2019 ocorrerá com recursos financeiros e observada a disponibilidade de caixa da
Empresa, após a aprovação da Assembleia Geral Ordinária, com base na legislação em vigor, sendo
vedado a contratação de empréstimos para seu pagamento.

I.13- Da vigência

O presente programa se aplica à aferição do exercício social de 2019 e tem sua vigência a entre 1º de
janeiro a 31 de dezembro de 2019.

:II - Da justificativa da proposta

Considerando os termos da presente proposta, a título de justificativa, registro os seguintes elementos
para avaliação e reflexão de ambas as partes:

- a proposta reflete o máximo possível para a busca do consenso, principalmente diante das limitações de
tempo e de condições de trabalho por parte dessa Vice-Presidência, considerando, por um lado, a
necessidade de que o presente acordo seja firmado ainda neste ano de 2019, bem como, por outro, o
volume de demanda de conflitos coletivos submetidos a esta Vice-Presidência para mediação;

- a proposta proporciona à parte requerida a segurança jurídica em nível de consistência que apenas a
negociação coletiva pode proporcionar, mesmo diante das demais alternativas atualmente previstas em lei
para a pactuação da participação nos lucros e resultados;

- do ponto de vista laboral, a proposta permite a busca do consenso, sendo certo que, conforme o atual
cenário legal e jurisprudencial, não haveria como solucionar o presente conflito pela via jurisdicional.

Saliento, ademais, que nem no contexto de julgamento, tampouco de negociação, há espaço para
convivência das pretensões integrais e antagônicas de ambas as partes. E tal constatação exige
racionalidade, inteligência e preocupação com o presente, mas também com o futuro, por ambos os lados.
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:III- Da conclusão

 

Diante dos termos da proposta apresentada, pondero e conclamo as partes para a importância de avaliá-la
com boa vontade, racionalidade, serenidade, cautela e atenção, de modo a se permitir que o conflito
efetivamente se resolva e evitar que a matéria seja levada a julgamento, o que poderia produzir resultado
indesejável no curto, médio ou longo prazo a ambos os lados.

Assim, solicito aos Dirigentes Sindicais representantes dos empregados da requerida que levem a
presente proposta para as assembleias e a leiam, com as suas premissas e seus fundamentos para os

, bem como façam os esclarecimentos necessários à suatrabalhadores, dando ampla divulgação à mesma
compreensão. E solicito o mesmo exercício de avaliação cuidadosa e com boa vontade por parte dos

.dirigentes da requerida

Dessa maneira,  à Secretaria do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da Seção Especializadadetermino
em Dissídios Coletivos - SETPOESDC que proceda a intimação da parte requerente para que se
manifeste sobre a aceitação ou rejeição da proposta até o dia 09/12/2019, e a parte requerida até o
dia 10/12/2019.

Fica desde já designada audiência de conciliação para assinatura de acordo coletivo de trabalho
para o dia , na Sala de Audiência de Conciliação do Tribunal Superior do17/12/2019, às 14:00 horas
Trabalho, localizada no Bloco A, do Edifício Sede do TST, a qual será considerada prejudicada no caso
de ausência de aceitação da presente proposta por ambas as partes.

Determino a juntada das atas de reuniões realizadas na Vice-Presidência do TST.

Publique-se.

Brasília, 03 de dezembro de 2019.

 

 

 

RENATO DE LACERDA PAIVA

Ministro Vice-Presidente do TST
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