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INFORME 016/2012 da FENTECT - Brasília, 13 de novembro de 2012. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 
 

AUDIÊNCIA NO TRT CONTRA A COMPENSAÇÃO ARBITRÁRIA. 

Companheiros e companheiras, no dia de ontem, 12/11, ás 14hs, representei a FENTECT na 

audiência inaugural de uma ação movida pela mesma, na 18ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, contra a 

ECT pela atitude truculenta de forçar os trabalhadores que participaram da greve, como forma de 

retaliação, a fazer compensação aos feriados e domingos, desrespeitando o repouso remunerado que ficou 

acordado na decisão do TST, através do Dissídio Coletivo de Trabalho 2012/2013.  

 

A Federação ingressou com a ação de liminar contra a ECT no dia 10 de outubro para 

impedir a convocação dos trabalhadores grevistas pela ECT para compensar os dias de greve no feriado 

do dia 12 de outubro, (Dia da padroeira do Brasil e também dia das crianças).  

 

Em toda a história da empresa não recordamos do dia em que a mesma convocou os 

trabalhadores para trabalhar nessa data. O que ficou claro que a convocação da ECT buscava apenas 

reprimir os trabalhadores grevistas, que lutaram por seus direitos na última campanha salarial, até porque 

a carga acumulada por conseqüência da greve já havia sido normalizada. 

 

Na oportunidade, sabendo da nossa ação, a ECT publicou o Mem. Circular 09151/2012 

CEGEP dizendo que a compensação nos feriados valeria em dobro. O Tribunal não concedeu a liminar 

favorecendo a ECT, mas convocou a representação da FENTECT para dar continuidade ao processo.  

 

No inicio da audiência o Juiz Rossifran, da 18° Vara trabalhista, perguntou à FENTECT e 

ECT se o conflito já havia sido resolvido. De forma cínica, a advogada da ECT disse que já havia sido 

resolvido, pedindo para juntar um novo Mem. Circular 09525/2012 ao processo, com teor muito pior que 

o Mem. anterior. Segundo a advogada da empresa, a direção da ECT estaria orientado as DR´s a não fazer 

convocação de trabalhadores em feriados e domingos, o que todos sabemos ser mentira, pois continua a 

perseguição e o assédio moral aos trabalhadores grevistas. Na verdade, a ECT sempre que denunciada 

apresenta o jogo de empurra, pois as DR´s dizem que a ordem vem da direção Central dos Correios em 

Brasília, enquanto a direção Central da ECT alega que estas arbitrariedades são fruto da vontade das 

DR´s, tomando decisões isoladas.  

 

Diante disso, solicitamos dos sindicatos filiados e trabalhadores de base que nos envie as 

irregularidades cometidas pela ECT para com estas convocações para compensação, o que se refere ao 

assédio dos Correios aos seus trabalhadores. É necessário que o envio destas denúncias ocorra o mais 

breve para que possamos juntar provas necessárias para a próxima audiência, desmascarando mais uma 

vez a direção repressiva da ECT, como também citar os nomes dos chefes que estão praticando este 

assedio, para darmos publicidade em nosso site e blog destes capitães do mato. 
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SENTENÇA VITORIOSA DA FENTECT E DA CATEGORIA CONTRA AS 

TERCERIZAÇÕES NA ECT. 

 

 

Sexta-feira, dia 09/11, saiu a decisão da ação movida pela FENTECT contra a terceirização de 

serviços fins de Correios. A Juíza Laura Ramos Morais, da 13ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, 

condenou a ECT a se abster de abrir qualquer processo licitatório para contratação de mão de obra 

terceirizada e linha de transporte de objetos postais, bem como declarou a ilegalidade de terceirizações de 

atividade fim da ECT, tais como as prestadas por: a) Agente de correios – Atividade Carteiro, OTT, 

Atendente Comercial e Suporte; b) Técnico de Correios – Atividade Operacional, Atendimento, Vendas e 

Suporte; c) Especialista de Correios – Atividades Operacional, Comercial e Suporte; e determinou que a 

ECT regularize a situação no prazo de 12 meses a contar da intimação para cumprimento da presente 

decisão e após o trânsito em julgado, desligando todos os empregados contratados nas funções 

expressamente indicadas, e admitidos sem concurso público, substituindo-os por empregados 

concursados, com a rescisão dos contratos vigentes, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 

500.000,00, por cada abertura de licitação que for determinada. 

 

Dessa forma, temos que colocar em prática nossa pauta de reivindicação no que se refere à 

contratação de 30 mil novos funcionários nos Correios. Vamos forçar a ECT a fazer as contratações 

devidas para que se amenize o sofrimento dos trabalhadores que estão na ativa fazendo revezamento de 

distritos, plano de dobras, sobrecarga de trabalho, atendimento desumano e etc., pois vários trabalhadores 

estão denunciando que estão sendo agredidos pelos usuários dos correios devido o sucateamento 

promovido pela direção da ECT com a ausência de contratação de novos funcionários. 

 

A nova diretoria da FENTECT não vai dar trégua à direção privatista da ECT e do Governo 

Federal, pois não temos o rabo preso com os mesmos, mas temos o compromisso com os interesses dos 

mais de 110 mil funcionários dos Correios e com a qualidade dos serviços dos Correios, que deve ser 

efetuado por uma Empresa Estatal 100% Pública. 

 

Saudações Sindicais      

 

  

 

Carlos Clei Tomás da Silva 

Diretoria Colegiada 

  

 


