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Brasília, 10 de outubro de 2012. 

CT/FEN–250/2012. 

 

Ao Senhor  

LARRY MANOEL MEDEIROS DE ALMEIDA 

Vice-Presidente de Gestão de Pessoas 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Setor Bancário Norte, quadra 01, Bloco A, 18º andar – Asa Norte – Brasília/DF. 

 

ASSUNTO: Pedido de esclarecimentos 

 

 

 

Prezado senhor, 

 

 

 

Solicitamos que essa diretoria nos informe se a direção da ECT orientou as Diretorias 

Regionais a convocarem os trabalhadores grevistas para compensação dos dias de greve no dia 12 

de outubro, Feriado Nacional de comemoração religiosa do dia da Padroeira do Brasil, “Nossa 

Senhora Aparecida” e do dia das crianças. 

 

Ocorre que, desde o dia 08 de setembro/12, estamos recebendo denúncias de todos os 

sindicatos filiados de que as Diretorias Regionais das respectivas bases sindicais estão realizando 

esta convocação, e pior, em algumas regionais, os gestores estão utilizando de assédio moral, 

fazendo ameaças aos trabalhadores que se recusarem a comparecer no feriado, dizendo que esses 

responderão ao devido processo administrativo, tendo que responder a SIE – Sistema de 

Informação do Empregado. 

 

No estado do Pará, os gestores chegaram ao absurdo de convocar os trabalhadores no 

feriado do dia 12 de outubro, feriado nacional, e também no domingo, dia 14 de outubro, dia da 

Festa do Círio de Nazaré, festa popular mais importante daquele Estado, dia em que a cidade de 

Belém para. 

 

Devemos ressaltar que é notório que a entrega de correspondência já foi colocada em 

dia, tendo sido normalizada a operação uma semana após o fim da greve, portanto não há 

necessidade desta convocação. 

   

Ademais, está evidente nesta convocação a tentativa da ECT de retaliação aos 

trabalhadores grevistas, pois nunca houve nos Correios a convocação dos trabalhadores para  
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trabalhar no dia 12 de outubro, Feriado Nacional de comemoração religiosa do dia da Padroeira 

do Brasil, “Nossa Senhora Aparecida” e do dia das crianças, nem mesmo em momentos mais 

críticos da operação. 

 

E, por fim, a convocação é ilegal, a própria decisão do TST proíbe a convocação nos 

feriados, enfatizado que a ECT deverá respeitar a legislação vigente e repouso semanal 

remunerado, como está expresso no Acórdão:   

 

“VII.2. Determinar a compensação dos dias de paralisação, no prazo máximo de seis 

meses, observados os intervalos intra e entre jornadas e o descanso semanal remunerado. No 

caso de recusa injustificada de o empregado observar a compensação de jornada, haverá o 

desconto salarial correspondente.” (grifo nosso) 

 

Diante disso, solicitamos esclarecimentos da direção nacional da ECT sobre a questão, 

o mais breve possível, pois já estão sendo realizadas várias denúncias nas Delegacias Regionais 

do Trabalho, sobre o assédio moral aplicado aos trabalhadores diante destas convocações ilegais. 

 

No aguardo, 

 

 

 
 

 

Edson Dorta Silva 

Secretário Geral- FENTECT 
 

 


