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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa 

Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio Integrado Polivalente, 

CEBAN, FASEP e outros: SIM Odontologia Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA, Centro Automotivo Aro 15. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e 

os descontos para os trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  
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Migração PCCS/PCR - Telebras 

VITÓRIA DOS TRABALHADORES 

Como já informamos às companheiras e aos companheiros, o Ministério Público do 

Trabalho da 10ª região ajuizou ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, 

contra a Telebrás, requerendo fossem declarados vícios e ilegalidades no processo de 

migração do Plano de Classificação de Cargos e Salários – PCCS para o Plano de Cargos 

e Remunerações – PCS, que resultou em ferimento aos direitos constitucionalmente 

assegurados aos trabalhadores. 

Sentença fora proferida pela MM 8ª Vara do Trabalho de Brasília, que restou publicada 

no dia 27/04/2015, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados, 

condenando a TELEBRAS às seguintes obrigações: 

Texto extraído da sentença 

“Nessa modulação interpretativa e, constatando quebrada a isonomia entre empregados 

de mesmo nível para fins de progressão, declaro a nulidade plena do contido nos itens 

5.03.02 e 5.04.02 da Diretriz nº 249/2014 da Telebrás.” 

“5.03. Fará jus à concessão de dois níveis salariais da Tabela Salarial do PCCS o 
empregado que reúna as duas condições abaixo descritas, de forma cumulativa: 
5.03.01. esteja no máximo a dois níveis salariais do teto salarial da sua respectiva Classe 
Salarial do PCCS; e 
5.03.02. não tenha sentença sobre progressões salariais do PCCS, 
independentemente de ganho ou perda da causa trabalhista;” 
 
“5.04. Fará jus à concessão de um nível salarial da Tabela Salarial do PCCS o empregado 
que reúna as duas condições abaixo descritas, de forma cumulativa: 
5.04.01. esteja a um nível salarial do teto salarial da sua respectiva Classe Salarial do 
PCCS; e 
5.04.02. não tenha sentença sobre progressões salariais do PCCS, 
independentemente de ganho ou perda da causa trabalhista;” 
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Texto extraído da sentença 

“Nesse contexto, com a interpretação redacional pertinente, cabe considerar, com tais exclusões de 

texto, que a quitação resultante do respectivo termo de transação extrajudicial se restringe aos efeitos 

expressos da Súmula 51-II/TST, de modo que se direciona a declarar que não haveria pendências do 

PCCS que seriam transpostas para o novo PCR, tudo isso, sem, por óbvio, desconsiderar situações 

específicas nas quais já tenha sido exercido o direito de ação e, ainda, observando-se que os efeitos de 

tais decisões judiciais serão considerados apenas nos autos do processo em curso. Além disso, também 

necessário frisar que, como já afirmado, não há qualquer inibição do direito de ação futura envolvendo 

a atual e presente migração do PCCS para o PCR.” 

“Portanto, no que se refere aos efeitos de quitação, verifico parcial nulidade no item 5.07.01 da 
Diretriz nº 249/2014 da Telebrás, devendo ser observada interpretação conforme ora 
enunciada.” 
 

Texto extraído da sentença 

Em seguida, considerando que os empregados situados nas excludentes dos itens 5.03.02 e 5.04.02 

possam ter sido levados a erro quando da abertura do prazo original para a opção de migração do PCCS 

para o PCR, observando-se que possam ter sido excluídos da concessão de nível automático e, inclusive, 

considerando ser razoável a concessão de efeitos imediatos às manifestações de vontade que possam ser 

realizadas nesse contexto, dada a verossimilhança exigida pela norma processual, defiro a concessão 

de novo prazo de 60 (sessenta) dias para que os trabalhadores ainda não-optantes pela 

migração do PCCS para o PCR possam manifestar interesse na transposição. Neste ponto, defiro 

particular efeito, concedendo a liminar de antecipação de tutela para que o prazo seja 

considerado a partir da publicação desta sentença, evitando as delongas pertinentes para a 

migração dos antes não-optantes, observando-se que não se lhes exigirá declaração de 

inexistência de ações ajuizadas discutindo progressões salariais ou a gratificação PNBL sob o 

manto do PCCS, nem também ser-lhes-á exigido termo de transação extrajudicial alusiva à 

possibilidade de discussão de efeitos de progressões obtidas judicialmente para fins de 

concessões automáticas de níveis, restritos assim tais termos aos efeitos da Súmula 51-II/TST, 

considerada a situação ao tempo da manifestação de opção pela migração do PCCS para o PCR.”  

A exigência pela empresa de termo além dos limites exigíveis pela Súmula 51/TST ou a recusa a aceitar 

as novas opções, dentro do prazo estabelecido, resultará, em quaisquer dos casos, na aplicação de multa 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão, até o limite de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), nos termos pedidos, inclusive as destinações descritas. 

 

Procure o RH da Telebras e solicite os procedimento a serem adotados face a 

sentença judicial. 

Fique atento a novos Boletins. 


