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INFORME 007 da Comissão de Negociação da PLR 2012/2013 
 

Brasília, 09 de maio de 2013. 

AOS SINDICATOS FILIADOS E  
TRABALHADORES DE BASE 

 
Na tarde hoje (09-05) participamos de mais uma audiência de mediação no Ministério Público 

do Trabalho. A audiência foi conduzida pelo procurador do Trabalho Dr. Rogério Rodriguez Fernandez 

Filho e foi mais uma tentativa de se definir os modelos de pagamentos das PLR’s de 2012 e 2013.  

A discussão começou com a manifestação de aceitação da proposta do Ministério Público, 

feita no último dia 30 de abril, por parte da Findect, federação dos divisionistas do Rio e São Paulo, na 

qual o procurador Ricardo propôs a reedição do acordo de PLR de 2011 para a PLR de 2012. Nesta 

proposta os chefes e direção da ECT vão receber até cinco vezes mais do que os trabalhadores de base. 

Na seqüência, foi à vez dos representantes da Direção dos Correios se manifestar, e estes 

afirmaram que rejeitam a última proposta do Ministério Público. 

Ao sermos questionados pelo procurador, quanto à proposta feita no último dia 30, nos 

manifestamos afirmando que não concordávamos com qualquer proposta onde estivesse embutido o GCR 

como critério, parcela estratégica para chefias e que não fosse linear. Ainda ressaltamos que somente a 

categoria reunida em assembléia poderia decidir sobre qualquer proposta. E mais uma vez reafirmamos 

nossa disposição em continuar com as negociações. 

O procurador Sr. Rogério, diante do impasse, consultou as partes se estas concordavam com a 

instauração de arbitragem para definir a questão. Os representantes dos Correios imediatamente 

concordaram, mas os representantes dos trabalhadores recusaram e defenderam a autonomia de 

negociação entre as partes. 

Após novas considerações dos presentes sobre o impasse, o procurador sugeriu que a ECT 

pague a PLR de 2012 até terça-feira (14 de maio) nos moldes do acordo de 2011. Quanto a PLR de 2013, 

esta seria objeto de novas negociações.  

 É importante ressaltar que o procurador apenas fez uma sugestão, e que a direção da ECT 

pode ou não acatar. 
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Orientamos os trabalhadores e os sindicatos a intensificarem a mobilização por uma PLR 

justa, Linear e sem critérios e a cobrarem da Direção dos Correios respeito aos trabalhadores e 

continuidade das negociações. 

Atenciosamente, 

 

Comissão de Negociação da PLR da FENTECT 

 
 
 

José Rodrigues dos Santos Neto – PI  José Rivaldo da Silva – SP 
 
 
 

  

Carlos Cley Tomás da Silva – AM  Edson Dorta Silva – CAS 
 
 
 

  

Evandro Leonir da Silva – RS  Francisco da Silva Adão – MT 
 
 
 

  

Henrique Áreas de Araujo – SP  Maximiliano  Velazques Filho – MA 
 
 
 

  

Wesley Furtado Martins – GO   
 

 
 
 
 


