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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RIO DE JANEIRO
Rua Santa Luzia nº 173, Centro, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20020-021 - Fone (21)3212-2000

Mais prevenção no trabalho, mais vida! Por um Brasil sem acidentes e doenças no trabalho

PROCESSO Nº 0102330-33.2017.5.01.0000

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE

REQUERENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO

REQUERIDO: BARBARA VALERIA SIMÕES DE SANT’ANNA, PORCÃO

LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 

PARECER

 

1) RELATÓRIO

 

Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por SERPROS FUNDO

MULTIPATROCINADO, de forma incidental à ação trabalhista, autuada sob o nº

0010829-98.2014.5.01.0033, ajuizada por Barbara Valeria Simões de Sant’anna em

face de Porcão Licenciamentos e Participações S/A – PLP e outros, buscando

imprimir efeito suspensivo ao Agravo de Petição interposto contra a r. decisão que

não conheceu dos Embargos à Execução, por intempestivos. Sustenta o requerente

que a r. decisão de 1º grau manteve a penhora das Letras do Tesouro Nacional de

sua titularidade, no importe aproximado de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e

cinqüenta milhões de reais), sendo certo que o valor da execução, no feito antes

referido, corresponde à  R$ 194.914,47 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e

catorze reais e quarenta e sete centavos), o que, de certa maneira, converteu a

MMª 33ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro numa espécie órgão jurisdicional

centralizador das execuções.

 

O requerente destaca, ainda, a jurisprudência firmada no âmbito do E. TRT, no

sentido do descabimento de sua responsabilização pela satisfação de créditos

trabalhistas, como acionista ou integrante do grupo econômico, em razão do teor do

art. 32, caput, e parágrafo único da Lei Complementar nº 109/2001. Acrescenta,

ainda, que o Mandado de Segurança anteriormente impetrado com vistas a impedir

a imediata liquidação dos ativos financeiros dos beneficiários (Notas do Tesouro

Nacional com vencimentos em 15/5/2023 e 15/08/2050), foi extinto sem julgamento

do mérito, com fulcro na OJ 92 da SBDI-II do TST e Súmula 267 do STF, pois os

fatos e fundamentos jurídicos invocados no mandamus também foram indicados no

citado agravo de petição.

 

Alega, ademais, não integrar o polo passivo da demanda originária, o que importou

na violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Ainda assim, logrou garantir à execução, por meio do depósito judicial do valor

integral excutido (Id. 1d10bdd), e, não obstante tal fato, foi mantida, consoante a r.



decisão de Id. 2a5fe1c, a penhora das Letras do Tesouro Nacional, evidenciando

inegável excesso de execução.

 

Estribado nos arts. 299, parágrafo único, 300, e 1012, §§ 3º e 4º do CPC, de

aplicação supletiva nesta Especializada, requereu a atribuição de efeito suspensivo

ao Agravo de Petição, com fulcro, ainda, na Súmula 414, I, do TST, sustentando

constituir-se numa entidade fechada de previdência complementar, cuja finalidade é

administrar planos de benefícios previdenciários dos empregados do SERPRO,

caracterizando-se o perigo de dano, pois a expropriação das Letras do Tesouro

Nacional causaria severo prejuízo aos empregados contribuintes, acarretando uma

perda correspondente à 22,09% do patrimônio do SERPROS. Aduz, por outro lado,

a existência da probabilidade do direito deduzido no Agravo de Petição, diante da

jurisprudência firmada no âmbito do E. TRT 1ª Região, no sentido de inexistir

qualquer responsabilidade dos fundos de pensão (SERPROS e IGEPREV) na

satisfação dos créditos trabalhistas, inicialmente dirigidos ao Grupo Porcão, e sua

inclusão nas execuções trabalhistas decorre de manobras fraudulentas dos

verdadeiros controladores visando à liberação de seus patrimônios. Destaca, por

fim, a tempestividade dos embargos à execução, pois foram opostos no prazo

fixado em lei após a garantia da execução.

 

Juntou documentos.

 

Regular representação processual (Id. 41d8cd8; ad0a0ec).

 

A Excelentíssima Desembargadora Relatora deferiu a liminar, inaudita altera pars,

para imprimir efeito suspensivo ao agravo de petição aviado nos autos do processo

0010829-98.2014.5.01.0033, “... mantendo a penhora efetivada, contudo,

suspendendo a determinação de transferência dos ativos financeiros de titularidade

do SERPROS, bem como todo e qualquer ato executório até que seja analisado e

julgado em definitivo o agravo de petição interposto pelo requerente.” (Id. bb70756).

 

Os requeridos, BRASIL FOODSERVICE MANAGER S/A – BFM e PORCÃO

LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A – PLP, apresentaram pedido de

reconsideração (Id. caa7b25), bem como ofereceram contestação (Id. 4bf10ed),

indicando a impropriedade do procedimento adotado pelo SERPROS, assim como o

risco pela manutenção da penhora dos títulos de crédito perante a atual instituição

bancária custodiante e a questão processual insuperável quanto à intempestividade

dos embargos à execução, que impede a apreciação do mérito da controvérsia

presente no agravo de petição.

 

Juntaram documentos.

 

A Excelentíssima Desembargadora Relatora rejeitou o pedido de reconsideração, e



determinou a intimação do requerente para vista, pelo prazo de cinco dias, do teor

da contestação e respectiva documental, intimando-se, em seguida, o Parquet para

manifestação, na qualidade de custos legis (LC nº 75/93, art. 83, II).

 

É o relatório.

 

2) FUNDAMENTAÇÃO

 

Inicialmente, cumpre reconhecer o cabimento do pedido formulado na presente

Tutela de Urgência Antecedente, que tem por objetivo atribuir efeito suspensivo ao

Agravo de Petição, diante do princípio da devolutividade no direito processual do

trabalho, especialmente no que se refere ao Agravo de Petição, espécie recursal

cabível para atacar decisões proferidas na execução trabalhista (CLT, art. 899,

caput). Assim, buscando compatibilizar tal princípio com o efeito suspensivo,

eventualmente cabível quando constatado a probabilidade do direito e o perigo de

dano ao recorrente, e o novel Código de Processo Civil (arts. 299 e parágrafo único,

300, 1020 e parágrafos), o C. TST formulou nova redação à Súmula 414, I, in verbis:

 

I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do

mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É

admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante

requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do

tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029,

§ 5º, do CPC de 2015.

 

O requerimento dirigido ao Tribunal, previsto na lei processual e fixado na Súmula

antes referida, no qual se pretende a concessão do efeito suspensivo ao apelo, por

presentes os elementos que respaldam a concessão da tutela de urgência -

probabilidade do direito e perigo de dano -, apresenta similar natureza jurídica,

impondo-se reconhecer-se seu cabimento, inclusive para fins de cadastro e

tramitação no âmbito do sistema PJE.

 

Tal pedido, consubstanciado em Tutela de Urgência Antecedente, foi distribuído a

um dos órgãos jurisdicionais do Tribunal, que detém competência funcional para

apreciar o Agravo de Petição, sendo certo que o feito no qual foi interposto o Agravo

de Petição ainda não foi remetido ao 2º grau de jurisdição, cumprindo-se o disposto

no parágrafo único do art. 299 do CPC (Parágrafo único. Ressalvada disposição

especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela

provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.)

 

Outrossim, deve ser rejeitada a argüição de descabimento procedimental, quanto ao

requerimento de Tutela de Urgência Antecedente, formulada em contestação.

 



A análise dos fatos e dos fundamentos jurídicos esgrimidos pelas partes litigantes,

bem como dos documentos trazidos à colação na presente medida cautelar,

corrobora a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência

consubstanciada no efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Petição, interposto no

feito principal, pois evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

 

Com efeito, e no que se refere à tempestividade dos Embargos à Execução,

verifica-se que o depósito judicial do valor objeto da execução, R$ 194.914,47, foi

efetivado em 30/11/2016 (Id. 1d10bdd – pág. 2), sendo certo que os Embargos à

Execução, não conhecidos por intempestivos, foram opostos em 05/12/2016, ou

seja, no curso do qüinqüídio legal (CLT, art. 884, caput). Não foi trazido ao presente

feito qualquer auto de penhora a respeito das Letras do Tesouro Nacional, assim

como não se constata o correlato incidente de desconsideração da personalidade

jurídica dos devedores originários (CC, art. 50; CPC, arts. 133 e seguintes), ora

requeridos, bem como a regular citação do SERPROS, ora executado, para

responder à execução, o que poderá importar na nulidade da sentença de 1º grau,

afastando-se, assim, a intempestividade.

 

Quanto ao mérito, por outro lado, averigua-se a garantia da execução, por meio do

depósito judicial, no importe de R$ 194.914,47, e, analisando-se de modo

perfunctório, na seara da tutela de urgência, parece flagrante e absolutamente

desproporcional a manutenção da penhora de títulos do tesouro nacional, no valor de

R$ 650.000.000,00, caracterizando-se inegável excesso de execução.

 

Vale acrescentar que não subsiste Ato oriundo da Presidência do E. TRT da 1ª

Região que tenha fixado Vara ou Juízo Auxiliar de Centralização e Execução ou

Conciliação, abrangendo os devedores originários (e ex-empregadores), em estrita

observância aos Provimentos Conjuntos nº 1/2007 e 2/2008, e que pudesse justificar

o bloqueio de tão elevado valor para fazer frente a um conjunto de créditos

trabalhistas.

 

Por fim, o requerente, SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO, constitui-se

em entidade fechada de previdência complementar, sob a forma de sociedade civil,

sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, o qual foi instituído e

patrocinado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados,  e

esteve, por duas vezes, sob intervenção. Tem por finalidade básica, segundo seu

Estatuto Social, instituir, administrar e executar Planos de Benefício de caráter

previdenciário, acessíveis aos empregados do Patrocinador, em consonância com o

disposto no art. 32 e parágrafo único da Lei Complementar nº 109/2001 (Art. 32. As

entidades fechadas têm como objeto a administração e execução de planos de

benefícios de natureza previdenciária. Parágrafo único. É vedada às entidades

fechadas a prestação de quaisquer serviços que não estejam no âmbito de seu

objeto, observado o disposto no art. 76.), significando com isto dizer que o



investimento financeiro realizado pelo requerente no Grupo Porcão não acarretaria a

priori a caracterização, para os fins do art. 2º §2º da CLT, de grupo econômico,

isentando-o, assim, da quitação de haveres de natureza trabalhista.

 

Vale destacar, ainda, que a expropriação das Letras do Tesouro Nacional do

SERPROS, no importe de R$ 650.000.000,00, importaria em elevada perda

patrimonial à entidade de previdência privada, causando severo prejuízo aos

empregados Participantes, pois poderia comprometer o pagamento dos benefícios.

Constata-se, também, que não há informação disponível, a mais exata possível, no

presente feito, a respeito dos valores devidos pelo PORCÃO aos ex-empregados

que pudesse justificar o bloqueio de tão proeminente valor, na hipótese de se admitir

que o patrimônio do SERPROS servisse ao pagamento de tais créditos.

 

Por tais fundamentos, merece ser mantida a r. decisão que deferiu a liminar e

atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Petição interposto pelo requerente, diante da

probabilidade do direito e do perigo de dano adredemente evidenciados.

 

Pondera o Ministério Público do Trabalho à Excelentíssima Desembargadora

Relatora acerca do cabimento da intimação da PREVIC - Superintendência Nacional

de Previdência Complementar, cientificando-lhe dos fatos evidenciados neste feito,

sendo certo que a Procuradora ora subscritora reuniu-se, em 21/5/2018, com o

Procurador Regional da União  e o Subprocurador Regional da União, da

Procuradoria Regional da União da 2ª Região, e colocou-os a par dos fatos ora

controvertidos, que envolvem, indiretamente, os empregados do Serpro, na

condição de participantes do Fundo do Pensão, ora executado.

 

Por último, a Procuradora subscritora, por intermédio do Procurador da República

Eduardo El Hage, teve acesso ao teor da Denúncia oferecida contra os Réus,

investigados na "Operação Rizoma", por meio do link http://www.mpf.mp.br/rj/sala-

de-imprensa/docs/pr-rj/denuncia-operacao-rizoma, que apurou os fatos vinculados à

exigência e o pagamento de vultosas quantias por alguns dos Réus a pretexto de

influir nas decisões de investimento do Fundo de Pensão SERPROS, em favor de

empresas de um dos denunciados. Tais significativos investimentos, tanto do

SERPROS, quanto do IGEPREV-TO, pelo alto risco que envolviam, diante dos

elevadíssimos importes, foram consideradas temerárias e também motivaram a

intervenção do ora requerente em duas oportunidades.

 

3) CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, pronuncia-se o Ministério Público do Trabalho pelo conhecimento

e procedência do pedido formulado na Tutela Cautelar Antecedente, mantendo-se,

na íntegra, a liminar concedida na r. decisão de Id. bb70756, que conferiu efeito

suspensivo ao Agravo de Petição interposto no feito de nº 0010829-



98.2014.5.01.0033.

 

É o Parecer.

 

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2018.

 

TERESA CRISTINA D´ALMEIDA BASTEIRO

Procuradora Regional do Trabalho


