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ECT sinaliza pagamento dos steps porém 
com percentual baseado no PCCS 2008

PCCS 95 

Mesmo estan-
do obrigada 
a cumprir 

integralmente a decisão 
judicial acerca do pa-
gamento dos steps do 
Plano de Cargos Car-
reiras e Salários (PCCS) 
95, a ECT apenas sina-
lizou, e ainda de forma 
incompleta e errônea o 
pagamento das progres-
sões no contracheque 
dos empregados. A em-
presa tinha até o dia 12 
de fevereiro deste ano 
para realizar os ajustes, 
entretanto, ela lançou 
progressões na folha de 
pagamento dos ecetistas 
baseadas na tabela sala-
rial do PCCS 2008.

De acordo com o Ju-
rídico do Sintect-GO, a 
empresa fez um alinha-

mento que não foi in-
tegral.  A ECT entende 
que com o PCCS 2008, o 

PCCS 95 foi eliminado e 
por isso ela alinhou as 
progressões somente até 

2008, quando deveria 
continuar até setembro 
de 2013, mês da última 

progressão. Além dis-
so, o reajuste da empre-
sa deveria ser de apro-
ximadamente 5% para 
cada steps na forma do 
PCCS 95 e não como foi 
sinalizado, de no máxi-
mo 2,5%, já na forma do 
PCCS 2008.

A correção baseada 
no PCCS 95 é válida para 
todos os trabalhadores 
de Goiás que assinaram 
o termo de não aceite em 
relação ao PCCS 2008. 
No estado, aproxima-
damente 2.000 trabalha-
dores apresentaram o 
termo e estão aptos a re-
ceberem as progressões 
até setembro de 2013. 
Os demais ecetistas que 
não assinaram o termo 
de não aceite, receberão 
apenas até 2008.

*Errata: A última edição do jornal Ecetista na Luta foi a 148 e não 149 como estava escrito.

O Jurídico do Sindica-
to está dando andamento 
na execução junto à Vara 
do Trabalho, para que o 
órgão determine o correto 
alinhamento dos salários 
com base nos percentuais 
de cada step, conforme 
PCCS 95, e até setembro 
de 2013. Paralelamente, 
o Sindicato participa de 
uma Mesa Regional de 
Negociação em relação à 
execução do processo do 
PCCS 95, visando corri-
gir o realinhamento, dar 
celeridade ao recebimen-
to do passivo trabalhista 
(retroativo) e evitar qual-

quer redução dos direitos 
dos trabalhadores, pela 
via da ação rescisória em 
andamento no Tribunal 
Regional do Trabalho 
(TRT). 

Apesar disto, a ECT 
entrou com uma ação res-
cisória no Tribunal, que 
está em andamento, para 
tentar reverter à decisão 
judicial e assim reduzir 
o valor das progressões. 
Em uma primeira análise, 
o Desembargador Relator 
negou a liminar pretendi-
da pelo Correio para sus-
pender o curso da execu-
ção. Não conformada, a 

empresa fez recurso para 
o Pleno do TRT, que man-
teve a decisão do Desem-
bargador Relator, garan-
tindo a continuidade da 
execução da sentença do 
PCCS 95. O mérito da res-
cisória não foi decidido 
ainda, o que poderá ocor-
rer nos próximos meses.

O realinhamento dos 
trabalhadores no PCCS 
95 é mais uma ação pio-
neira conquistada pelo 
Sintect-GO. Nela, a ECT 
foi condenada a realinhar 
os salários e a pagar a dí-
vida existente com os tra-
balhadores.

Execução
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POSTAL SAÚDE

Greve contra a Postal Saúde
Com a justificativa 

de que a Empresa 
mudaria, unilate-

ralmente, o plano de saúde, 
incluindo a própria gestão, 
cerca de 16 bases sindicais 
das 35 existentes no Movi-
mento Sindical dos Correios 
no país, aderiram ao movi-
mento grevista, que durou 
43 dias. Desde o início do 
ano, diversos sindicatos já 
haviam decretado o estado 
de greve, mas o movimento 
só foi estourar no dia 29 de 
janeiro. No dia 12 de março, 
a greve foi declarada abusi-
va pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e os tra-
balhadores tiveram que vol-
tar aos postos de trabalho.

Historicamente, a cate-
goria sempre lutou contra 
tentativas de mudanças no 
plano e ao mesmo tempo 
buscou manter e melhorar 
o benefício. A decisão po-
lítica da ECT em alterar a 
gestão do plano, através da 
Postal Saúde e sem consulta 
aos trabalhadores, causou 
insegurança em relação à 
manutenção dos benefícios 
e provocou revolta. 

Nas últimas Campanhas 
Salariais, que acabaram no 
TST, o plano de saúde, de-
vido sua grande importân-
cia para os trabalhadores, 

acabou sendo o centro das 
atenções. Durante audiên-
cia de julgamento do Dis-
sídio Coletivo em 2013, a 
cláusula 11 (que trata da as-
sistência médica) foi manti-
da, e as alterações relacio-
nadas aos benefícios seriam 
discutidas por meio de co-
missão paritária. Quanto 
à mudança da gestão do 
plano, ficou evidenciado no 

debate dos ministros, por 
cinco votos contra quatro, a 
tendência do TST. 

Ainda naquela ocasião, 
a maioria dos ministros en-
tendeu que a mudança na 
gestão do plano seria prerro-
gativa do empregador, mas 
isto não autorizava a altera-
ção dos benefícios já exis-
tentes. Estes estariam asse-
gurados com a manutenção 

Após 42 dias que a greve 
havia eclodido no país, ela foi 
levada à Seção Especializada 
em Dissídios Coletivos do 
TST, onde, no dia 12 de mar-
ço, foi declarada abusiva. O 
ministro relator do processo, 
Márcio Amaro, entendeu que 
a cláusula 11 não foi descum-
prida com a mudança na ges-
tão do plano. 

“Ainda que se pudesse 
considerar que a greve diz 
respeito à instrução normati-
va, a interpretação conferida 
permite antever que, aparen-
temente, não houve descum-
primento alegado pela susci-

tada [entidade representativa 
dos servidores]. (...) É abusi-
va, portanto, a greve ora exa-
minada”, alegou o ministro 
Márcio Amaro, durante leitu-
ra do processo. 

A decisão ficou assim: en-
cerramento imediato da gre-
ve com o retorno dos traba-
lhadores a partir da primeira 
hora do dia 14 de março de 
2014, descontos de 15 dias no 
salário de abril e mais a com-
pensação de 27 dias aos em-
pregados em greve, no prazo 
de 6 meses. Caso houvesse 
descumprimento por parte 
da FENTECT, quanto ao fim 

da greve, ela seria multada 
em R$ 20 mil por dia e este 
valor repassado à União.

Durante a sessão de jul-
gamento os ministros ainda 
alertaram os reapresentantes 
da FENTECT quanto à inicia-
tiva equivocada de se provo-
car o Poder Judiciário através 
da Ação de Cumprimento em 
curso e ainda deflagrar a gre-
ve da categoria. Os ministros 
afirmaram que os trabalha-
dores deveriam ter esperado 
o julgamento da demanda 
no Juízo Especializado de 1º 
Grau (no TRT), já que haviam 
optado por este caminho. 

da cláusula 11 e durante a 
vigência do Acórdão. Mes-
mo com este entendimento, 
os ministros não bateram 
o martelo e optaram por 
aguardar o julgamento da 
Ação de Cumprimento nº 
111316.2013.5.10.006, pro-
posta pela FENTECT (Fe-
deração Nacional dos Tra-
balhadores dos Correios), 
na 6ª Vara da 10ª Região do 

Tribunal Regional do Tra-
balho do Distrito Federal 
(TRT-DF).   

De lá para cá, as au-
diências que tratavam da 
ação de cumprimento fo-
ram adiadas por várias ve-
zes. A direção da ECT, por 
sua vez, aproveitou estes 
adiamentos e a tendência 
do TST manifesta duran-
te o Dissídio de 2013, para 
implantar pouco a pouco a 
Postal Saúde, que a partir 
de 1º de janeiro deste ano 
passou a vigorar. 

No entanto, a FENTECT 
e parte da categoria enten-
deu que a alteração da ges-
tão do plano, implicava em  
descumprimento da clau-
sula 11.

A ECT, na qualidade de 
gestora, com vistas a manter 
a qualidade da cobertura de 
atendimento, oferecerá ser-
viço de assistência médica 
(...) Eventual alteração no 
plano de Assistência Médi-
ca/Hospitalar e Odontológi-
ca vigente na empresa, será 
precedida de estudos atua-
riais por comissão paritária. 
Cláusula 11 - ACT -TST- 
DC-8981-76.2012.5.00.0000 

Com esse entendimento, 
a greve foi iniciada.

Decisão do TST

EDIT
ORIA

L

Dissídio Coletivo no TST
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Diante do surgimento da Postal Saúde, ao 
final de abril de 2013, a entidade responsável 
pela construção e condução das lutas nacionais 
da categoria não se organizou internamente 
para discutir as melhores estratégias para esta 
campanha contra a Postal Saúde. Em meio à 
divisão que existe na Diretoria da FENTECT, a 
parte que comanda a entidade (PCO/Intersin-
dical) com o apoio da CONLUTAS/FNTC agiu 
de forma tardia, isolada e equivocada.

 Após o término da campanha salarial do 
ano passado, a FENTECT apenas protocolou 
uma ação de cumprimento na 6ª vara na 10ª 
região de Brasília, onde deveria também ter 
ingressado com ação questionando a institui-
ção da Postal Saúde, mesmo por que a ECT já 
vinha sinalizando a implan-
tação do plano desde abril 
de 2013. 

A diretoria da FENTECT 
não se reuniu, não se orga-
nizou política e administra-
tivamente, não discutiu a 
organização da campanha 
e os ocupantes da Secretaria 
Geral da instituição, de for-
ma impositiva, resolveram 
convocar plenárias esva-
ziadas sem cumprir prazos 
e regras estatutárias, reali-
zando fóruns improdutivos 
e partiram para a interfe-
rência na autonomia dos 
sindicatos. O fato é que não houve um exaus-
tivo debate e mobilização a respeito da Postal 
Saúde.

Quando uma entidade sindical resolve to-
mar uma decisão, ela precisa ser bem pensa-
da, inclusive na consequência de seus atos. Por 
isso, o mínimo que deveria ter existido era uma 
reunião da Diretoria Colegiada da FENTECT, 
onde seria deliberado os passos a serem dados 
e comprometidas as suas lideranças, para na 
sequência envolver todos os sindicatos e gru-
pos políticos existentes através de fóruns am-
pliados como CONSINS e plenárias.

A decisão da deflagração de uma greve 
deve levar em consideração uma análise do 

momento oportuno, mais apropriado e favorá-
vel aos trabalhadores, e após o encerramento 
de todas as possibilidades de avanço nas ne-
gociações. Este momento poderia ser durante 
a Campanha Salarial, que este ano coincidirá 
com o período das eleições. 

Assim, aproveitaríamos o momento em que 
os governos e os partidos estariam mais vul-
neráveis para avançarmos em nossa pauta. É 
provável que, em virtude das eleições, os can-
didatos farão de tudo para evitar o desgaste 
com a paralisação de uma categoria nacional 
quanto a nossa.

A greve deflagrada ao longo desta campa-
nha teve a adesão em média de 5% da catego-
ria. Foi possível observar na maioria das bases 

que estavam em greve, a adesão praticamente 
da diretoria dos sindicatos e de alguns militan-
tes, o que aumentou a possibilidade de trazer 
prejuízos para os trabalhadores. 

Diante do desafio que era barrar a Postal 
Saúde, a construção da greve deveria envolver 
mais trabalhadores e sindicatos. Para atingir o 
objetivo, ela tinha que ser forte e unificada, dis-
cutida com todos os setores do movimento sin-
dical, o que não aconteceu. Este pode ter sido o 
pior dos erros. Mesmo ao constatarem o cená-
rio e a adesão ao movimento grevista, algumas 
lideranças nacionais da Federação insistiram 
em manter uma greve fraca e sem perspectivas. 

A história sempre mostrou que é preciso 

saber o momento de avançar e o momento de 
recuar, para assim acumular forças para uma 
nova batalha. Respeitamos os trabalhadores 
que acreditaram verdadeiramente nesta luta, 
mas sabemos que muitos militantes alimenta-
ram esta greve por motivos estranhos, alguns 
utilizaram o movimento para desgastar o go-
verno, já pensando nas eleições.

 A irresponsabilidade de chamar a greve 
sem organizar e na hora errada se concretizou 
em um golpe aos bravos companheiros e com-
panheiras que aderiram ao movimento. Cente-
nas de pais e mães de família que irão amargar 
descontos, reposições dos dias parados e o fra-
casso no objetivo da greve. 

Como se não bastasse a arrogância e a tei-
mosia de certas lideranças da 
FENTECT, ainda resolveram par-
tir para os ataques aos grupos e 
lideranças políticas que não dis-
cutiram ou apoiaram a forma de 
construção desta greve. Tentam 
responsabilizar o fracasso da 
greve jogando a culpa no PC do 
B; MRL e Artisind-PT, confor-
me expresso no Informe nº 38 da 
FENTECT. Não querem assumir 
o filho bastardo. “Você já viu apa-
recer o pai da criança, quando o 
filho é feio?”. O pior perdedor é 
aquele que não reconhece seus er-
ros e procura jogar culpa em ter-
ceiros.

Os sucessivos erros na condução nacional 
da luta contra a Postal Saúde só trouxe des-
gaste e prejuízo para a categoria. O resultado 
negativo desta greve pode desestimular os tra-
balhadores a fazerem um novo enfrentamento 
no período da Campanha Salarial, quando po-
deremos precisar de uma adesão muito maior 
da categoria. 

O Movimento Sindical como um todo, e es-
pecialmente o dos Correios, precisa rever sua 
atuação para alcançar seus objetivos. Quando 
fazemos a luta, não queremos somente a luta, 
mas principalmente o resultado dela. 

Temos a certeza de que a categoria poderá 
avançar muito se tiver unidade.

Se existe a possibilidade de a Postal Saúde trazer prejuízos aos tra-
balhadores, o futuro dirá. O fato é que por força do Acórdão de 2013, 
os benefícios nos moldes atuais devem ser garantidos até 31 de julho, 
quando encerra a vigência da sentença normativa.

Outro fato é que com ou sem a Postal Saúde, os trabalhadores sem-
pre tiveram que lutar para garantir, manter e ampliar as melhorias em 
relação ao plano de saúde. E isso não vai mudar.

No julgamento, a maioria dos ministros enfatizou que seria neces-
sário uma averiguação mais detalhada antes de decidir se a mudança 

na gestão modificaria o funcionamento do plano. Quer dizer, eles não 
estavam convencidos e não foram reunidas as provas contundentes de 
que a cláusula 11 estava sendo descumprida.

Agora compete aos trabalhadores fiscalizar e denunciar quaisquer 
abusos, irregularidades, ou prejuízos que afetem a nossa assistência 
a saúde. Devem ser reunidas e encaminhadas ao sindicato todas as 
comprovações de cobranças indevidas, tentativas de exclusão de de-
pendentes, mudanças na cobertura, se houverem, a fim de que sejam 
tomadas as medidas jurídicas e organizada a luta.

A luta deve continuar!

Como a FENTECT construiu 
e conduziu a greve?
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DELEGADOS SINDICAIS

eleição será realizada nos 
dias 28 e 29 de abril. Já o 
Curso de Formação Sindi-
cal e a posse estão previs-
tos para acontecer no dia 
3 de maio, em local a ser 
divulgado posteriormen-
te pela Diretoria.

A principal atribuição 
do delegado sindical é 
aproximar os trabalha-
dores ao Sindicato, ga-

Inscrições abertas para eleição dos delegados sindicais

FICHA DE INSCRIÇÃO | DELEGADO SINDICAL 2014/2015

NOME: 

MATRÍCULA: 

UNIDADE DE TRABALHO:

E-MAIL: 

TELEFONE: 

Estão abertas até o dia  
25 de abril as inscrições 
para a Eleição de Dele-
gados Sindicais de 2014 
do Sintect-GO. Poderá 
se candidatar todo o ece-
tista filiado ao sindicato 
que deseja representar 
sua unidade de trabalho, 
e que acima de tudo, es-
teja disposto a colaborar 
com a luta da categoria. A 

rantindo assim a melhor 
atuação do mesmo, além 
da participação efetiva de 
mais companheiros.

O mandato de delega-
do sindical tem duração 
de um ano e, durante a  
posse, eles participam do 
Curso de Formação Sin-
dical. O principal objetivo 
do curso é auxiliar e aju-
dar os delegados, prepa-

Mais três acordos são firmados na MNNP

Nos dias 26 e 27 
de fevereiro, re-
presentantes dos 

sindicatos e da ECT estive-
ram reunidos na Mesa Na-
cional de Negociação Per-
manente dos Correios, em 
Brasília (DF). Na ocasião, 
foram debatidos diversos 
temas e firmados três no-
vos Termos de Acordo.

O primeiro termo firma-
do diz respeito ao prazo de 
apresentação do atestado 
médico/odontológico para 
afastamento de até quinze 
dias, que antes era de 48 
horas e agora passa a ser de 
quatro (4) dias úteis.

Foi firmado também na 
Mesa, termo em favor dos 
empregados que possuem 
“curatelados”. A partir de 
agora, os ecetistas serão re-
embolsados pela ECT em 

relação a despesas com a 
manutenção dos beneficiá-
rios que necessitam de cui-
dados especiais em institui-
ções escolares adequadas à 
educação e ao desenvolvi-
mento neuropsicomotor.

Pensando na melhoria 
das condições de trabalho, 
o último Termo de Acordo 
prevê a instalação de Co-
missão interna de Preven-
ção de Acidentes – CIPA 
em unidades/prédios da 
ECT com mais de 30 em-
pregados que ainda não a 
possuam.

Durante a MNNP tam-
bém foram discutidos di-
versos temas, entre ele o 
PCCS, onde foram apre-
sentadas etapas de revisão 
do plano; a modernização 
dos processos produtivos; 
entrega matutina; entre ou-

tros. 

MNNP
A Mesa Nacional de 

Negociação Permanente 
(MNNP) é um novo forma-
to de negociação coletiva, 
que visa resolver questões 
do dia a dia do trabalhador, 
além de buscar soluções ne-
gociadas para os interesses 
manifestados pelos ecetis-
tas. A Mesa é formada pela 
bancada governamental e 
pela bancada sindical.

O Sintect-GO participa 
da MNNP pois o bloco ma-
joritário da Fentect, repre-
sentante dos trabalhadores 
em nível nacional, se nega a 
participar. O Sindicato sabe 
que o trabalhador espera 
ver conquistas e resultados, 
independente do formato 
da negociação.

NEGOCIAÇÕES

rando-os para trabalhos 
futuros.

Processo eleitoral
Para cada grupo de 15 

trabalhadores, a unidade 
elegerá um delegado e um 
suplente. Além disso, 50% 
mais um (+1) do total da 
unidade também elegerá 
um delegado a mais. As 
unidades com, no mínimo, 

sete trabalhadores têm as-
segurado o direito de ele-
ger também um delegado 
e um suplente.

Para se inscrever, o 
ecetista interessado deve 
preencher a ficha abaixo 
e entregá-la pessoalmente 
no Sintect-GO, ou via fax. 
Os nomes dos candidatos 
serão divulgados no final 
do período de inscrições.
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Reunião da MNNP em Brasília


