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Pela CCT, em caso de sucessão de empresas, trabalhador tem o direito       
de continuar na nova empresa, sem ter que pedir demissão da anterior           

 
          O Sinttel-DF vem através deste informativo esclarecê-los que 
existe uma regulação para os Operadores de Call Center / Telemarketing 

no âmbito do DF, que tem como referência nossa Convenção Coletiva 

de Trabalho (CCT/SEAC/2021), que é a balizadora de condições 

mínimas para nossa categoria. 
 
          Estamos recebendo denúncias de que na sucessão de empresas 
previstas por contrato do BBTS/B.B. com as mesmas, que estão 
ocorrendo coisas que não são normais para nós. 
 
          Vejam no verso a cláusula 35ª de nossa CCT, onde está previsto 
que em caso de sucessão de empresas no âmbito do mesmo serviço, 
todos têm o direito de serem contratados pela nova empresa, a 
sucessora. Existem regras; esta história de que tem que pedir 
demissão de uma para ser contratado pela outra, é uma balela que 
interessa somente às empresas, não façam isto. 
 
          Empresa que estiver ‘’forçando o empregado a pedir demissão’’ 
está cometendo um tremendo erro, que dependendo da situação, pode 
até ser buscada uma Reparação em Tribunais. 
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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)  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 concederá 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. 

 

VIII) Havendo a necessidade de redução dos postos de serviço em uma nova contratação, a empresa que está assumindo os serviços 
deverá privilegiar o empregado mais antigo no posto de trabalho, de modo que o tempo do empregado na execução do serviço será o 
critério para a contratação. O funcionário deverá estar habilitado nos termos das Leis 7.377/85 e 9.261/96 para gozar deste benefício. 

 


