
 

 
 
Carta Conjunta das AF’s nº 291/2009                         Rio de Janeiro, 23 de julho de 2009 
 
 
 
Ilmº Senhor 
Dr. Luiz Fernando Linck Dorneles 
Diretor da Área de Gestão Corporativa do BNDES 
 
 
 
Assunto:  Alteração das Tabelas de Gratificação e Comissão de Função 

Resoluções nº 1543/2007-BNDES, de 18.12.2007, e nº 1678/2008, de 
02.12.2008, 

 
 
 
Prezado Senhor, 
 
 
 As Associações dos Funcionários das Empresas do Sistema BNDES 
(AFBNDES, AFBNDESPAR e AFFINAME) vêm, conforme ajustado em reunião havida em 
08.07.2009, no âmbito das negociações coletivas de trabalho de 2008, em nome do 
quadro funcional que representam, pleitear que sejam corrigidos os valores constantes 
das Tabelas de Comissão e Gratificação de Função e pagas as devidas diferenças 
originadas pela não correção das mesmas, tendo em vista as justificativas adiante 
explicitadas. 
 
 O referido pleito diz respeito às alterações unilaterais promovidas nas 
Tabelas de Comissões e Gratificações de Função, com a instituição das Resoluções nº 
1543/2007-BNDES, de 18.12.2007, e nº 1678/2008, de 02.12.2008, que aprovaram novas 
Tabelas de Salários-Base e de Comissões e Gratificações de Função, constante do 
Anexo B da Norma Regulamentadora (NR) do Plano Estratégico de Cargos e Salários 
(PECS). 
 
 Encontra-se previsto na NR do PECS que, o parâmetro para cálculo das 
comissões e das gratificações de funções de confiança é o valor básico correspondente 
ao valor do salário-base do nível 01 do Segmento de Nível Médio (nível salarial inicial 
desta carreira).  Por sua vez, as mencionadas tabelas, estabelecem os percentuais a 
serem aplicados sobre o valor básico referido, para cálculo das funções comissionadas e 
das funções gratificadas (Anexos I e II). Dessa forma, sempre que ajustado o valor básico 
de referência, ajustam-se os valores das comissões e gratificações. 
 
 As Resoluções 1543/2007-BNDES e 1678/2008 alteraram a Resolução 
nº 930/10098, de 29.04.2009, norma instituidora e aprobatória do PECS, no que se refere 
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aos salários iniciais, no âmbito das negociações coletivas de 2007 e 2008, da seguinte 
forma: 
 
a) nos termos da Cláusula 11 do Acordo Coletivo de 2007, houve acréscimo de 10% 
sobre o salário inicial do Segmento de Nível Médio do PECS, com vigência a partir de 01 
de janeiro de 2008; e 
 
b) nos termos da Cláusula 2ª do Acordo Coletivo de 2008, procedeu-se à correção de 
9,5091% sobre o salário inicial do Segmento de Nível Médio do PECS, com vigência a 
partir de 1º de setembro de 2008. 
 
 No entanto, ao atualizar os valores das tabelas do Anexo B da Norma 
Regulamentadora do PECS, tais correções (letras “a” e “b” anteriores) não foram 
computadas nas tabelas das funções comissionadas e gratificadas. Ao invés disso, foram 
alterados os percentuais aplicáveis sobre o salário inicial, conforme demonstram os 
anexos III e IV. 
 
 É entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que a alteração do 
percentual da gratificação de função caracteriza alteração prejudicial do contrato de 
trabalho, e, como tal, contraria a Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso VI, e a CLT, 
no artigo 468. 
 
 Além disso, ajustados os valores devidos, com base nas correções 
havidas nos Acordos Coletivos de 2007 e 2008, necessário se faz proceder à 
correspondência das tabelas em ambos os Planos (PECS e PUCS), como também pagar 
as devidas diferenças aos empregados que percebem comissões e gratificações de 
funções de confiança, integrantes destes Planos, desde o implemento das novas Tabelas 
de Salários-Base referidas, para que não ocorra uma defasagem significativa entre iguais, 
isto é, empregados do Sistema BNDES, o que é vedado pela legislação trabalhista. 
 
 No aguardo de uma breve solução para a questão apresentada, 
subscrevemo-nos, 

 

Atenciosamente, 

 

SONIA MARIA R. F. R. GUEDES 
Presidente da AFBNDES 

 
 
 

ADILSON VIANNA COSTA 
Presidente da AFBNDESPAR 

 
 
 

ROBERTO FLÁVIO DE OLIVEIRA 
Presidente da AFFINAME 

 


