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INFORME 012/2014 da FENTECT - Brasília, 28 de janeiro de 2014. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS,  

TRABALHADORES DE BASE E 

DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

Ontem, 27/01/2014, estivemos, juntamente com a Assessoria Jurídica da FENTECT, 

em audiência com o Dr. Raul Gualberto Fernandes Kasper de Amorim, juiz da 6ª Vara do 

Trabalho de Brasília, responsável pelo julgamento da ação de cumprimento movida pela 

FENTECT contra a ECT, tendo em vista a criação ilegal do Postal Saúde, descumprindo a 

cláusula 11 do dissídio coletivo vigente. 

 

Na audiência formalizamos ao Dr. Raul o pedido de reconsideração de sua decisão de 

adiar o julgamento do processo e de trazer o Postal Saúde como parte no processo. Porém, ele 

manteve a decisão e reafirmou a audiência una marcada para o dia 08/04/2014. 
 

A Assessoria Jurídica da FENTECT já ajuizou mandado de segurança (em anexo), 

junto ao TRT da 10ª Região, recorrendo da decisão em primeira instância, por entender que o 

Postal Saúde não pode ser parte do processo, uma vez que não é destinatário da decisão contida 

na sentença normativa, cabendo tão somente à ECT cumprir ou não a Cláusula 11. 
 

Estamos tomando as medidas jurídicas cabíveis, mas ressaltamos que é através da luta 

que temos condições de pressionar a empresa e também a justiça pela manutenção do 

CorreiosSaúde. 

 

Reafirmamos a GREVE GERAL DA CATEGORIA A PARTIR DAS 22h DE 

29/01/2014. Ao contrário do que a ECT e seus próprios agentes infiltrados no movimento sindical 

estão dizendo os trabalhadores estão se mobilizando contra a privatização do nosso plano de 

saúde. 

 

Mais uma vez convocamos todos os sindicatos e os trabalhadores de base a realizarem 

suas assembleias e se colocarem em movimento para defender esse direito histórico, que é o 

nosso plano de saúde, pois o momento é agora.  
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Orientamos ainda que os sindicatos que elejam em assembleia ou indiquem um 

representante para compor o Comando Amplo de Mobilização e Negociação e os enviem à 

Brasília para contribuir na organização e na mobilização durante a greve nacional. 

 

Se deixarmos para fazer uma mobilização só em abril a empresa já terá concretizado a 

implantação do Postal Saúde e ficará mais difícil para reverter a situação.  

 

Portanto, VAMOS À LUTA, pois não há desculpas que possam justificar aqueles que 

não se mobilizam pela manutenção do nosso plano de saúde! 

 

Com saúde não se brinca. Cruzar os braços a partir do dia 29 é respeitar nossas 

famílias! 

 

Firmes para barrar o Postal Saúde! 
 
 
 
 

  


