
TERMO DE PRORROGAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019-2020 

 
Pelo presente instrumento de um lado, a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM 

EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES – 

FENADADOS, entidade sindical de grau superior, de âmbito nacional, com sede na QR! 22, Lote 05, 

Condomínio Santos Dumont – Santa Maria – DF, CEP 72.593-222 CNPJ nº 03.658.622/0001-08, 

devidamente registrada junto ao Ministério do Trabalho no livro 002, às fls. 180, Código Sindical nº 

000.436.00000-9, neste ato representado por seu Diretor Presidente, Carlos Alberto Valadares Pereira, e,  

de outro a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL – DATAPREV 

S/A, empresa pública de direito privado, constituída nos termos da Lei nº 6.125, de 4 de novembro de 1974, 

com sede no Setor Autarquias sul, Quadra 1, Bloco E/F, Brasília - DF, CEP 70070-931, inscrita no CNPJ 

sob o no 42.422.253/0001-01, neste ato representada por seu  presidente Gustavo Henrique Rigodanzo 

Canuto, considerando as limitações impostas pelo artigo 614, § 3º da CLT e a natureza excepcional da 

presente prorrogação, celebram o presente, TERMO DE PRORROGAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE 

TRABALHO 2019/2020, com o objetivo de amparar e dar continuidade e viabilizar a conclusão da  

negociação coletiva de trabalho  entre as partes, nos termos que se seguem:  

 

Artigo 1º – Fica acordado entre as partes, durante a vigência deste instrumento, a prorrogação do Acordo 

Coletivo de Trabalho 2019/2020, a partir de 1º de maio de 2021 até 31 de maio de 2021, observado o 

disposto no artigo 2º deste instrumento. 

 
Artigo 2º - Fica acordado entre as partes que as Cláusulas 7ª e 48ª, constantes no Acordo Coletivo de 

Trabalho 2019/2020, prorrogado nos termos do artigo 1º, continuam com a sua vigência e eficácia 

suspensas desde 26 de fevereiro de 2021. 

 

Artigo 3º – O presente instrumento vigorará no período de 1º de maio de 2021 até 31 de maio de 2021 e 

não alcançará as ações judiciais individuais ou coletivas, que tratem das Cláusulas 7ª e 48ª, ajuizadas até 

o dia 25 de fevereiro de 2021.  

Considerando o andamento das negociações e observado o disposto no art. 616 da CLT, com vista à 

formalização de um novo Acordo Coletivo de Trabalho, a Dataprev reconhece a preservação da data-base 

da categoria, em 1º de maio de 2021, apenas para efeito de marco do período negocial, ressalvando que 

a retroatividade ou não das repercussões de um novo instrumento coletivo está condicionada à negociação 

entre as partes.     

As partes renovam o compromisso de privilegiar o processo de negociação coletiva, objetivando a 

formalização de um novo Acordo Coletivo de Trabalho durante a vigência do presente instrumento, 

observado o princípio da boa-fé negocial. 



Por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento. 

 
Brasília, 30 de abril de 2021. 
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