
Brasília, 10 de março de 2014

Ilustríssimo Senhor EDMAR DOS SANTOS LEITE, 

Digníssimo Secretário-geral  da  Federação  Nacional  dos  Trabalhadores  em Empresas  de

Correios e Telégrafos e Similares – FENTECT

 

REF:  ED  DC  6942-72.2013.5.00.0000  –

DECISÃO –  MINISTRO FERNANDO EIZO ONO –

GESTÃO DIRETA –  DESCUMPRIMENTO DA

CLÁUSULA Nº  11  DA SENTENÇA NORMATIVA

VIGENTE

________________________________________

Prezado Edmar, 

1. A Assessoria  Jurídica  da  FENTECT,  a  requerimento  do  Secretário-

Geral, vem, por meio da presente nota,  fazer apontamentos sobre a publicação havida nos

autos do DC 6942-72.2013.5.00.0000, que negou provimento aos embargos declaratórios da

FENTECT.

2. Foi  publicado  no  Diário  de  Justiça,  no  dia  7  de  março,  o  acórdão

referente ao recurso de Embargos de Declaração do DC 6942-72.2013.5.00.0000 oposto por

A&R no qual se questionava uma contradição na sentença, mas o ministro Fernando Eizo

Ono, relator do caso, entendeu que não havia a dita contradição e negou o pedido. Ele

entendeu que não havia qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão proferida

anteriormente.

3. Em  nosso  entender,  no  entanto,  havia  contradição entre  a

fundamentação utilizada  pelo  ministro  e  a  manutenção da  Cláusula  11,  uma vez  que  a

cláusula afirma, taxativamente, que a assistência médica e hospitalar deve ser feita pela ECT

enquanto gestora do plano de saúde.

4. Ao  desprover  os  embargos,  o  ministro-relator  afirmou  que  o

inconformismo da embargante (FENTECT) com um dos fundamentos que embasaram a

decisão embargada, não é suficiente para demonstrar qualquer contradição com a sentença

do dissídio.



5. Assim, quando o ministro nega o pedido da FENTECT e  refere-se  ao

inconformismo com a decisão anterior, não quer dizer que concorda com a criação e atuação

do Postal Saúde. Ele apenas deixou claro que em seu entendimento as questões de gestão

seriam diferenciadas das questões atinentes à cobertura do plano. No entanto, em que pese

ter  afirmado ser  prerrogativa  da empresa  a  gestão do plano de  saúde  -  e  que esta  não

depende da criação de comissão paritária - a gestão do plano revela-se incompatível com a

situação atual. O Postal Saúde não é a ECT, sendo a gestão feita por pessoa jurídica diversa

da ECT, fato este apontado em sede de contestação.

6. Vale dizer que desde a inicial da ação cautelar, a ECT não nega, de

forma  alguma,  a  criação  do  Postal  Saúde.  Fundamenta,  no  entanto,  em  interpretação

peculiar, descolada da interpretação global do acórdão.

7. Quanto ao inconformismo, o qual faz referência o ministro, significa

apenas que não estaria presente, no recurso oposto, a contradição apontada pela FENTECT,

ainda  que  discordemos  de  tal  argumentação.  Não  há,  pois,  qualquer  juízo  de  valor  do

ministro sobre o processo atual e nem poderia ocorrer, já que o julgamento somente ocorrerá

na quarta-feira, dia 12, no TST. Embora tratem de tema constante nos dois processos, as

ações são distintas e têm tramitação diferente.

8. De fato, a gestão deve ser da empresa e a continuidade de tal gestão,

com a ECT, é o pedido da FENTECT, o que não se verifica, de pronto, na situação atual, eis

que o Postal Saúde é pessoa jurídica diversa.

10. Por  fim,  importante  esclarecer  que  o  desprovimento  dos  embargos

(negativa  do  pedido)  não  altera  a  situação atual  do  processo,  pois  a  Cláusula  continua

mantida  em  sua  integralidade  e  a  ECT  insiste  em  descumpri-la,  partindo  de  uma

interpretação própria da Cláusula que se afasta do que o Tribunal efetivamente decidiu. A

ECT continua com a obrigação de ser a gestora do plano, obrigação esta da qual se afasta ao

criar o Postal Saúde.

10. Era isso o que tínhamos para o momento.  Sempre à disposição para

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Raquel Cristina Rieger

OAB/DF nº 15.558

Adovaldo Dias de Medeiros Filho

OAB/DF nº 26.889
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