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INFORME 045/2014 da FENTECT - Brasília, 08 de maio de 2014. 

 

FENTECT INGRESSA COM AÇÕES JUDICIAIS CONTRA DESCONTOS ARBITRÁRIOS 

REALIZADOS PELA ECT. 

 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

Companheiros e companheiras, 

Na data de hoje a FENTECT está protocolando ação cautelar incidental com pedido de liminar 

junto à Ministra do TST, Dora Maria da Costa, em relação aos descontos abusivos realizados pela 

ECT no contracheque de abril/2014 e agora no Ticket Alimentação/Refeição de maio/2014.  

Na petição, solicitamos que o desconto de 15 dias seja considerado somente em relação ao 

salário-base e não sobre a remuneração total. Quanto ao Tícket, solicitamos que não seja efetuado 

qualquer desconto, uma vez que trata-se de benefício necessário à alimentação do trabalhador e 

de sua família, não sendo caracterizado como salário.  

A ação está sendo impetrada nesta data porque estávamos recebendo a documentação necessária 

de várias partes do país e hoje foi constatado que já existe documentação suficiente. Assim que 

tivermos o número do protocolo enviaremos aos sindicatos. Ainda esta semana tentaremos 

despachar com a Ministra, buscando êxito na liminar.  

A Ministra Dora Maria é a relatora dos Embargos Declaratórios protocolados pela FENTECT 

referentes à última greve. Em contato com seu gabinete nos foi informado que os Embargos serão 

julgados na Seção de Dissídios Coletivos que será realizada na próxima segunda-feira, 

12/05/2014. 

 

AÇÕES POLÍTICAS CONTRA OS ATAQUES SEM PRECEDENTES DA ECT E DO 

GOVERNO DILMA/PT. 

Nos últimos dias estamos vivendo um dos maiores ataques que nossa categoria já viu. O governo 

que se diz dos trabalhadores pretende deixar pais e mães de família, que lutam por seus direitos, 

sem condições de sequer colocar o alimento dentro de casa. 

Não bastasse o ataque ao nosso principal benefício (o nosso Plano de Saúde), agora a direção da 

ECT e o governo Dilma/PT, de maneira covarde, estão atacando até o ticket alimentação dos 

trabalhadores, depois de terem realizado o desconto de 15 dias no salário de maneira abusiva.  
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Não podemos deixar que os Correios e o governo castiguem os trabalhadores, devemos nos 

manter firmes na luta, pois só desta maneira conseguiremos manter nossos direitos. Devemos 

lembrar, também, que o governo federal ampliou o ataque contra os trabalhadores por ser um ano 

eleitoral e querem aumentar seus votos à custa dos direitos dos trabalhadores. Não iremos nos 

curvar a isso. 

Por isso, convocamos todos os sindicatos e oposições que, de maneira acertada, participaram da 

brava luta contra a privatização do nosso plano de saúde, a realizarmos uma reunião em Brasília 

na próxima terça-feira (13/05/2014), a partir das 09 horas, para que, além das ações jurídicas, 

encaminhemos um conjunto de ações políticas para denunciar esta barbárie que a ECT e o 

governo federal pretendem fazer com os trabalhadores.  

Ressaltamos que o principal objetivo da ECT é tentar castigar os que lutam para que estes não 

mais se mobilizem e isso não pode acontecer, pois os demais direitos serão atacados se não 

houver resistência. Reafirmamos que foi correta a decisão daqueles que se colocaram em 

movimento contra o ataque ao nosso principal benefício. 

 

  

   

Edmar Leite 

Secretário Geral - FENTECT 
 


