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INFORME 019/2015 da FENTECT - Brasília, 20 de abril de 2015. 

FENTECT ingressa com ações na justiça contra os ataques do Postalis e ECT 
 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS e  

DIERETORIA COLEGIADA DA FENTECT 
 

 

Companheiros e companheiras, 

Considerando a gravidade dos problemas causados ao trabalhador ecetista pelo Postalis e ECT, 

em decorrência da cobrança de contribuição extraordinária para equacionamento do déficit do 

Postalis, a FENTECT criou um grupo de trabalho jurídico, em conjunto com os Sindicatos 

filiados para discutir o tema e encaminhar ações políticas e jurídicas com o objetivo de conter 

mais esse ataque ao trabalhador. 

A primeira reunião do grupo de trabalho aconteceu na sede da FENTECT no dia 1º de abril deste 

ano e contou com a participação das assessorias jurídicas e dirigentes das entidades: 

SINTECT/MG; SINTECT/CE; SINTECT/GO; SINTECT/PI; ANAPAR e APIACO.  

Desde a reunião, o grupo de trabalho esteve em atividade para montar duas ações: a primeira, que 

já foi protocolada no último dia 16 de abril, na justiça comum do DF - contra o Postalis - tem 

como objetivo suspender a cobrança extra do BD; Já a segunda ação – Contra ECT, União e 

PREVIC, requer o levantamento e recebimento da RTSA e responsabilização por perdas 

financeiras, sem prejuízos financeiros para o trabalhador (está sendo finalizada para ser 

protocolada). 

Quanto à ação contra o Postalis, que tramita na justiça comum do DF, há a possibilidade de 

resposta do pedido de liminar antes do fechamento da folha de pagamento da ECT. 

Segue, em anexo, cópia do protocolo dessas ações. 

Saudações Sindicais, 

  

José Rodrigues Dos Santos Neto 

Secretário Geral - FENTECT 
 


