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INFORME 017/2012 da FENTECT - Brasília, 11 de dezembro de 2012. 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 
 

AUDIÊNCIA NO MPT SOBRE O INQUÉRITO CIVIL Nº 001156.2011.10.000/5 – 

ATENDENTE COMERCIAL. 

 

Companheiros e Companheiras, no fim da tarde de ontem foi realizada uma nova Audiência do 

Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e no Estado do Tocantins, em Brasília, sobre questões 

relativas ao PCCS/2008. Estiveram presentes os companheiros Wesley Furtado Martins (representante da 

FENTECT), José Rodrigues dos Santos Neto (SINTECT-PI),  Jovan Sardinha da Costa (representante do 

SINTECT-DF),  Dr. Thiago Henrique Nogueira Sidrim (advogado da FENTECT).  Representaram a 

ECT, o Sr. Benevide de Souza Rocha Junior e a Dra. Luciana Santos de Oliveira (advogada da ECT). 

A denúncia que resultou na instauração do Inquérito Civil nº 001156.2011.10.000/5 é oriunda 

do SINTECT-PI e questiona o fato de a ECT utilizar os Atendentes Comerciais das Agências Unipessoais 

e de pequeno porte no serviço de distribuição de correspondências, como se Carteiros fossem, e coloca 

em discussão cláusulas do PCCS/2008.  

Como na primeira audiência sobre o assunto, realizada no dia 06/11/2012, aproveitamos a 

oportunidade para denunciar a insatisfação dos trabalhadores com o atual Plano de Carreira, a 

indisposição da Direção dos Correios em negociar os pontos divergentes e os vários prejuízos advindos 

com a sua implantação.  

Dentre os prejuízos destacamos: a obrigatoriedade dos Atendentes, principalmente aqueles 

lotados nas Unidades Unipessoais e de pequeno porte, realizar o serviço de Carteiro (distribuição de 

correspondências), ainda que tenham sido aprovados em concurso público para outra atividade, desde que 

seja conveniente para a ECT; a extinção do cargo de Motorista, para o qual a ECT já não vinha 

destinando vagas em concurso público; a redução, em relação ao PCCS/1995, dos percentuais das 

promoções por antiguidade e mérito,  que passaram a ter um teto de 2,5% e a depender de dotação 

orçamentária; o fim da Progressão por Incentivo Escolar (PIE), que somente seria paga aos trabalhadores 

que se formassem até meados de 2011;  

Para a Procuradora do MPT, Dra. Paula de Ávila e Silva Porto Nunes, a junção dos cargos de 

Carteiro, Atendente Comercial, OTT, Motorista (extinto) e Assistente, todos com atribuições específicas e 

distintas, em um só cargo, denominado Agente de Correios (cargo amplo) é uma evidente burla à regra do 

concurso público.  
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A procuradora ainda afirmou não entender como a Fentect, resolveu assinar acordo 

concordando com a criação do cargo amplo, pois não conseguiu vislumbrar benefícios para os 

trabalhadores, apenas para a ECT. 

Afirmamos que a aprovação ou o acordo de alguns pontos do PCCS/2008, ha época, deu-se de 

forma questionável e que não representou conquistas para os trabalhadores. Diante disso, a Procuradora 

afirmou que se ficasse convencida de que a maioria dos sindicatos e dos trabalhadores manifestasse 

rejeição ao PCCS/2008 e em especial ao cargo amplo, poderia intervir e mediar uma negociação com a 

ECT ou até ajuizar uma Ação Civil Pública contra o PCCS/2008. 

Neste sentido, solicitamos, com urgência, aos sindicatos filiados que encaminhem para esta 

Federação, até dia 07 de janeiro de 2013, cópia da ata de assembléia ou documentos que comprovem ou 

não a insatisfação dos trabalhadores com o PCCS/2008 e, em especial, com o cargo amplo, para que 

possamos juntar e oficiar a Procuradora sobre o tema. 

 

Saudações Sindicais      

 

 

 

  

Wesley Furtado Martins  José Rodrigues dos Santos Neto 

Diretoria Colegiada  Diretoria Colegiada 

 

 


