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O Sinttel-DF recebeu informações de que a empresa STAFANINI SOLUTIONS está 

saindo do contrato do BB Tecnologia e Serviços. De acordo com os trabalhadores, 

supervisores estão orientando os empregados a pedirem demissão, como uma 

“condição” para serem contratados pela empresa que assumirá o contrato. ABRAM OS 

OLHOS! ESTÃO QUERENDO ENGANAR OS TRABALHADORES. 

É do conhecimento da categoria que a STEFANINI é signatária da Convenção Coletiva 

de Trabalho – CCT SINTTEL-DF/SEAC. Portanto, A CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA 

- INCENTIVO À CONTINUIDADE – garante ao trabalhador a oportunidade de ser 

contratado pela nova empresa, sem a obrigatoriedade de PEDIR DEMISSÃO da 

ESTEFANINI antes.  

Finalmente, orientamos os trabalhadores da STEFANINI que não peçam e não 

assinem PEDIDO DE DEMISSÃO. Em casos de troca de empresas, o Sinttel-DF 

aguarda a manifestação formal da empresa sucessora no contrato, para tratar das 

contratações e manutenção dos direitos e benefícios dos trabalhadores.                                                                                                                               

Não acreditem em boatos, quaisquer dúvidas busquem as 

orientações do seu sindicato.                                                                                                                   

LEIA COM BASTANTE ATENÇÃO NO VERSO DO BOLETIM                        

A CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INCENTIVO À CONTINUIDADE 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INCENTIVO À CONTINUIDADE 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – INCENTIVO À CONTINUIDADE – Fica pactuado que 

as empresas que sucederem outras na prestação do mesmo serviço, em razão de nova 

licitação pública, ou novo contrato administrativo ou particular e/ou contrato emergencial, 

ficarão obrigadas a contratar os empregados da anterior, inclusive as gestantes, sem 

descontinuidade quanto ao pagamento dos salários e a prestação dos serviços, limitado 

ao quantitativo de empregados do novo contrato, obrigando-se, que as empresas que 

perderem o contrato comunicarão o fato ao sindicato laboral até 20 (vinte) dias antes do 

final do mesmo. Parágrafo Primeiro – É facultado às empresas sucedidas realocar seus 

funcionários para outros postos de trabalho, no exercício da mesma função e com posto 

fixo, garantindo estabilidade ao trabalhador por 90 (noventa) dias, dispensando assim a 

contratação desses empregados pela empresa sucessora que não poderá exigi-los. 

Parágrafo Segundo – Não exercendo sua faculdade de realocar seus trabalhadores, a 

empresa perdedora estará obrigada a dispensar os empregados sem justa causa, para 

permitir a contratação pela empresa vencedora, mediante as seguintes condições: I) O 

Termo de Rescisão Contratual, no campo referente à forma de rescisão, constará “sem 

justa causa” e deverá constar, obrigatoriamente, a expressa referência à esta cláusula. II) 

A empresa que está assumindo o contrato de prestação de serviços admitirá o empregado 

da empresa anterior, desde que o funcionário possua a habilitação para o exercício da 

profissão de acordo com as Leis nº 7.377/85 e 9.261/96 e a ele conceder; estabilidade no 

emprego pelo período de 90 (noventa) dias, sendo vedada a celebração de contrato de 

trabalho a título de experiência nesse período. III) A empresa que está assumindo o 

contrato de prestação de serviços admitirá o empregado da empresa anterior, inclusive as 

gestantes, dirigentes sindicais, membros da CIPA e representante dos trabalhadores, 

desde que o funcionário possua a habilitação para o exercício da profissão de acordo com 

as Leis nº 7.377/85 e 9.261/96 e a ele concederá a estabilidade em curso. IV) No período 

da estabilidade, 90 (noventa) dias, a empresa que está assumindo a contratação só poderá 

demitir o empregado por cometimento de falta grave ou por pedido formal do empregado. 

Aplicam-se as mesmas condições em casos de redução contratual ou devolução de 

funcionário, ambas por exigência do tomador. V) A empresa que está perdendo o contrato 

de prestação de serviços fica desobrigada do pagamento do aviso prévio e suas 

respectivas projeções, da indenização adicional, conforme prescrito no artigo 12º da Lei 

13.932/19, obrigando-se, entretanto, a pagar as demais verbas rescisórias. VI) As verbas 

rescisórias a que se refere o item anterior deverão ser quitadas na forma da lei. VII) 

Havendo real impossibilidade de contratação do trabalhador na empresa que está 

assumindo os serviços, devidamente justificada perante os dois sindicatos convenentes, o 

trabalhador será desligado dos serviços com o pagamento de todas as verbas rescisórias 

devidas, inclusive aviso prévio indenizado. 


