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INFORME 008/2018 da FENTECT - Brasília, 13 de março de 2018. 

MAIS UMA BATALHA TERMINOU, PORÉM, A GUERRA CONTINUA! 

 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS; 

DIRETORIA COLEGIADA E 

TRABALHADORES DE BASE 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

Partimos de uma realidade onde os Administradores da ECT, encabeçados pelo Presidente 

Guilherme Campos, tentam encobrir a incompetência de administrar uma Empresa centenária 

como os Correios, com mais de 350 anos de existência, buscando tirar direitos e conquistas dos 

trabalhadores (as) que sempre prestaram um excelente serviço à sociedade brasileira, estando 

presentes em todos os mais de 5 (cinco) mil municípios do país, independente do poder 

aquisitivo, mostrando na prática o compromisso social dos Correios, que é o motivo da sua 

existência. Porém, quando existe uma política deliberada em não realizar concurso público (o 

último foi em 2011) e uma política constante de Pedidos de Demissões Voluntarias/Incentivadas 

sem reposição de pessoal, o que se vê é a precarização dos serviços prestados pelos Correios e o 

adoecimento de muitos empregados devido à sobrecarga de serviços pela ausência de mais de 20 

mil trabalhadores.  

O Sr. Guilherme Campos tenta esconder o papel social que cabe aos Correios e tenciona para a 

sociedade como se o motivo da sua existência fosse as questões econômicas/financeiras, criando 

falsos déficits para justificar a incompetência da sua pessoa enquanto gestor público, 

intensificando gastos que na nossa ótica são bastante abusivos e desnecessários, como por 

exemplo, o realizado recentemente ao contratar Advogado a peso de ouro, por 2,8 (dois vírgula 

oito) milhões de reais, mesmo tendo um corpo jurídico com centenas de advogados. Gastos como 

esse fazem com que a categoria esteja indignada e se manifeste contrária a tudo que houve ontem 

(12/03) durante o julgamento do nosso Plano de Saúde no TST. 

Presenciamos um show de manobras por parte de alguns ministros do TST, a começar por trazer 

ao julgamento uma greve que realizamos no mês de abril do ano passado, em defesa dos nossos 

postos de trabalho, contra o fechamento das agências, pelo direito de manutenção das férias e 

contra o DDA, como se o “ciclo” de julgamento não tivesse encerrado com o fim da greve, e pior, 
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tivemos um novo ACT assinado no mês de outubro, onde, como muito bem enfatizado pela 

ministra Kátia Arruda e o ministro Mauricio Godinho, o Acordo foi homologado em sua 

totalidade, não cabia trazer um dissídio de greve quando a própria ECT ingressou com uma Ação 

de Revisão da Cláusula 28 do ACT 2017/2018. Assim se sucederam inúmeras quebras de 

jurisprudências que não só prejudicaram os trabalhadores de Correios, mas abre um precedente 

perigoso para outras categorias ao não respeitar o ACT 2017/2018 e julgar uma cláusula social 

(beneficio) como sendo de questão econômica, sem que houvesse comum acordo entre as partes. 

Mas mesmo com toda essa conjuntura, por força da mobilização mediante adesão à greve 

nacional, e do trabalho realizado pelo departamento jurídico da FENTECT, houve um recuo 

mínimo do Tribunal no sentido de manter os pais e mães no plano de saúde até o dia 31.07.2019, 

com base nas regras antigas. Porém, no que tange aplicação de mensalidade e coparticipação 

baseado no salário bruto, não houve recuo por parte de alguns ministros e nem mesmo da ECT, 

ou seja, mais uma batalha terminou, mas a guerra continua. Nenhum dos votos foi por 

unanimidade, o que demonstra a insatisfação de alguns ministros que não concordaram com o 

precedente perigoso aberto pelo TST ao mexer em uma cláusula histórica e preexistente da 

categoria. Outro fato que nos chamou atenção foi ausência de três ministros no julgamento. O que 

de fato houve? 

Sabemos que se a categoria tivesse abraçado com toda força essa greve, poderíamos pressionar a 

ECT no sentido de retirar a Ação do TST, porém, a adesão embora forte da categoria, ficou muito 

aquém do que era necessário para manter o nosso plano de saúde com as regras antigas. Agora, 

diante do recuo de vários Sindicatos da categoria no dia de ontem (12/03), logo após audiência, 

não vemos perspectiva de crescimento da nossa greve, e seria um erro continuar na mesma com o 

nosso exército reduzido. 

Acreditamos que o momento é de seguirmos com nossas contestações jurídicas no âmbito do 

próprio TST e em outras esferas como STF e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), no 

sentido de denunciarmos tudo que houve de errado no julgamento de ontem, entrando com os 

recursos possíveis e necessários.  

No campo político, devemos intensificar os preparativos do Congresso Nacional da FENTECT 

que ocorrerá entre os dias 31.05 a 02.06, e nos armarmos para as próximas batalhas que estão por 

vir durante a nossa Campanha Salarial do ACT 2018/2019, onde, para além da manutenção dos 

nossos direitos e conquistas que a ECT tentará atacar, como: anuênio; tickets; vale peru; 

gratificações; entre outros, temos que defender a manutenção das férias anuais, redução de 

jornada sem redução de salário, implantação de concurso público e nenhum fechamento de postos 

de trabalho como previstos pela ECT, como por exemplo, o fechamento de mais de 2 (duas) mil 

agências próprias dos Correios. Essas são algumas batalhas que temos pela frente! 

Diante da conjuntura acima orientamos: 
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Fim da Greve Nacional; manutenção do estado de greve e intensificar a preparação da nossa 

Campanha Salarial, sabendo que podemos decretar greve a qualquer momento contra a 

privatização dos Correios ou outro ataque que se coloque na ordem do dia. 

 

Saudações Sindicais, 

 

    

Jose Rivaldo da Silva  Emerson Marcelo G. Marinho  Amanda Gomes Corcino 

Secretário Geral - FENTECT  Sec. de Rel. Internac. - FENTECT  Sec. de Ass. Previdenciários 

 

 

    

Halisson Tenório Ferreira  José Gonçalves de Almeida  Carlos Eduardo Gouveia 

Sec. de Anistia - FENTECT  Diretoria Colegiada - FENTECT  Diretoria Colegiada - FENTECT 

 

 

 


