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Excelentíssimo Senhor Ministro EMMANOEL PEREIRA, 

Digníssimo Vice-Presidente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

Dissídio Coletivo de Greve nº 1000135-77.2017.5.00.0000 

URGENTE 

 

 FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 

EM EMPRESAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES – FENTECT, parte já qualificada nos 

autos do processo em epígrafe, em que contende com EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS – ECT, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em face da decisão que 

declarou a abusividade do movimento paredista, dela pedir RECONSIDERAÇÃO ou, caso 

mantida, interpor o presente 

AGRAVO INTERNO 

com fundamento no artigo 1.021 do CPC e nas razões a seguir aduzidas. 

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Por meio de decisão judicial disponibilizada no 

dissídio coletivo de greve movido pela ECT, o Excelentíssimo Ministro Vice-Presidente dessa C. 

Corte Superior, sem ofertar o contraditório e a ampla defesa, declarou a abusividade da 

paralisação da categoria profissional. 

 Ao fazê-lo, Sua Excelência revogou, por alegada 

incompatibilidade, a decisão por ele anteriormente proferida, que determinava a observância 

do percentual mínimo de 80% dos trabalhadores em atividade, bem como a incidência de 

multa em caso de descumprimento. 



 

 

 Mais ainda. Afirmou que “do ponto de vista 

prático, se os trabalhadores de determinado segmento se encontram em greve e esta é 

considerada abusiva, simplesmente significa que não estão em greve. E aí cabe ao empregador 

adotar as providências que entender pertinentes, conforme sua conveniência, partindo da 

premissa de que para tais trabalhadores não há greve, mas simplesmente ausência ao 

trabalho, desvinculada de qualquer movimento paredista.” 

 Fez incidir o disposto nas Orientações 

Jurisprudenciais nºs 10 e 11 da SDC. 

 Sempre com a devida vênia, a r. decisão está a 

merecer reparos, a despeito da lavra reconhecidamente ilustre de que se origina, conforme se 

infere dos fundamentos que serão a seguir expostos. 

II – DA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE 

DE GREVE PELA VIA MONOCRÁTICA 

 Preliminarmente, há que se destacar a 

incompetência funcional da Vice-Presidência para julgar, pela via monocrática, a greve abusiva, 

na forma como procedeu a r. decisão agravada. 

 Com efeito, a competência da Vice-Presidência 

para atuar nos dissídios coletivos originários no âmbito desse C. TST está delimitada no artigo 

36 do Regimento Interno da Corte, de seguinte teor: 

“Art. 36. Compete ao Vice-Presidente: 

I - substituir o Presidente e o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 

nas férias, ausências e impedimentos; 

II - cumprir as delegações do Presidente; 

III - Revogado pelo Ato Regimental n. 1, de 24 de maio de 2011 

IV – designar e presidir audiências de conciliação e instrução de 

dissídio coletivo de competência originária do Tribunal; 

V – exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários; 

VI – examinar os incidentes surgidos após a interposição de recurso 

extraordinário; e  

VII – apreciar ação cautelar incidental a recurso extraordinário.” 



 

 

 Nesse contexto, uma vez instaurado o dissídio, 

cabia ter sido designada, ex officio e de imediato, a audiência de conciliação e instrução 

prevista na norma regimental. Em caso de haver se mostrado infrutífera a solução conciliada, o 

processo teria sua distribuição, por sorteio, levada a efeito a um dos Excelentíssimos Ministros 

integrantes da Eg. SDC, de sorte que ali, e somente ali, fosse dada vazão ao julgamento de 

mérito. Não por outra razão é que o artigo 70 do Regimento Interno do TST é claro ao dispor 

que: 

“Art. 70. À Seção Especializada em Dissídios Coletivos compete:  

I – originariamente: 

a) julgar os dissídios coletivos de natureza econômica e jurídica, de 

sua competência, ou rever suas próprias sentenças normativas, nos 

casos previstos em lei; 

b) homologar as conciliações firmadas nos dissídios coletivos; 

c) julgar as ações anulatórias de acordos e convenções coletivas; 

d) julgar as ações rescisórias propostas contra suas sentenças 

normativas; 

e) julgar os agravos regimentais contra despachos ou decisões não 

definitivas, proferidos pelo Presidente do Tribunal, ou por qualquer 

dos Ministros integrantes da Seção Especializada em Dissídios 

Coletivos; 

f) julgar os conflitos de competência entre Tribunais Regionais do 

Trabalho em processos de dissídio coletivo; 

g) processar e julgar as medidas cautelares incidentais nos processos 

de dissídio coletivo; e 

h) processar e julgar as ações em matéria de greve, quando o 

conflito exceder a jurisdição de Tribunal Regional do Trabalho.” 

 O julgamento do dissídio coletivo de greve, ato 

no qual se inclui a manifestação jurisdicional sobre a abusividade ou não do movimento, 

constitui competência colegiada da SDC e não se insere na órbita da competência 

monocrática da Vice-Presidência, data maxima venia. 

 A Lei nº 7.701/88, em igual medida, é clara ao 



 

 

avalizar tudo o que acima restou dito, conforme se infere de seu artigo 2º: 

“Art. 2º - Compete à seção especializada em dissídios coletivos, ou 

seção normativa: 

I - originariamente: 

a) conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição 

dos Tribunais Regionais do Trabalho e estender ou rever suas 

próprias sentenças normativas, nos casos previstos em lei; 

b) homologar as conciliações celebradas nos dissídios coletivos de que 

trata a alínea anterior; 

c) julgar as ações rescisórias propostas contra suas sentenças 

normativas; 

d) julgar os mandados de segurança contra os atos praticados pelo 

Presidente do Tribunal ou por qualquer dos Ministros integrantes da 

seção especializada em processo de dissídio coletivo; e 

e) julgar os conflitos de competência entre Tribunais Regionais do 

Trabalho em processos de dissídio coletivo.” 

 Em vista do exposto, a r. decisão agravada, a 

despeito da lavra ilustre de que se origina, padece de insanável NULIDADE, por vício de 

incompetência funcional de natureza absoluta, já que proferida em usurpação da competência 

da Eg. SDC, órgão colegiado revestido da jurisdição para declarar ou não a abusividade de 

movimento paredista. 

 Com isto não se quer afirmar que essa Vice-

Presidência não detenha competência para determinar a adoção de providências urgentes, 

como aquelas originariamente fixadas, de manutenção de contingente mínimo, por se tratar 

de serviços essenciais. É o que consta do artigo 865 da CLT. 

 As providências a que alude a norma 

consolidada, porém, não se relacionam com o mérito do conflito coletivo. Tanto que, mesmo 

em casos de urgência, determina o Regimento Interno do TST que: 

Art. 20. Durante o período de férias, o Presidente do Tribunal, ou o 

seu substituto, poderá convocar, com antecedência de quarenta e 

oito horas, sessão extraordinária para julgamento de ações de 

dissídio coletivo, mandado de segurança e ação declaratória alusiva 



 

 

a greve e que requeiram apreciação urgente. 

Art. 35. Compete ao Presidente: 

[...] 

XXVII - designar as sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal 

Pleno, do Órgão Especial e das Seções Especializadas, podendo 

convocar, durante as férias coletivas, com antecedência de 

quarenta e oito horas, sessões extraordinárias para julgamento de 

ações de dissídio coletivo, mandado de segurança e ação 

declaratória alusiva a greve ou a situação de relevante interesse 

público que requeiram apreciação urgente; 

Art. 221. Para julgamento, o processo será incluído em pauta 

preferencial, se for caso de urgência, sobretudo na ocorrência ou 

iminência de paralisação do trabalho.  

Parágrafo único. Na hipótese de greve em serviços ou atividades 

essenciais, poderá o Presidente do Tribunal, justificando a urgência, 

dispensar a inclusão do processo em pauta, convocar sessão para 

julgamento do dissídio coletivo, notificando as partes, por meio de 

seus patronos, e cientificando o Ministério Público, tudo com 

antecedência de, pelo menos, doze horas. 

 Veja Vossa Excelência que, até nos casos de 

acentuada urgência, o Regimento Interno da Corte direciona para o julgamento colegiado, 

mediante convocação de sessão extraordinária, que deverá ocorrer até mesmo no curso das 

férias forenses. 

 Não há, por conseguinte, espaço para o 

julgamento monocrático, com decretação da abusividade de movimento paredista, pois não se 

trata de provimento de urgência, mas sim de decisão alusiva ao mérito do conflito coletivo e 

que demanda pronunciamento colegiado da Eg. SDC. 

 Sendo que as providências urgentes já haviam 

sido decretadas no r. despacho que fixou contingente mínimo e multa. 

III – ABUSIVIDADE DE GREVE – MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE DELIBERAÇÃO EM SEDE DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – 

INOCORRÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO 

PRAZO PARA DEFESA 



 

 

 Com a máxima vênia, a r. decisão ainda viola o 

artigo 300 do CPC, ao pontuar que: 

“Ante o exposto, reconheço, na forma do art. 300 do CPC, a 

abusividade da greve em relação às entidades suscitadas, com 

exceção do Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos e Similares de Bauru e Região - SINDECTEB, e 

revogo a decisão que havia determinado a manutenção de 

contingente mínimo. Declaro ainda que os empregados vinculados à 

Federação Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telégrafos e 

Similares - FENTECT, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

dos Correios e Similares de São Paulo e Região Postal de Sorocaba - 

SINTECT-SP, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Rio de 

Janeiro - SINTECT-RJ, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares no Estado do 

Maranhão - SINTECT- MA e Sindicato dos Trabalhadores na Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado do Tocantins - SINTECT-

TO não se encontram em greve.” 

 O artigo 300 do CPC é claríssimo ao pontuar 

que: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

[...] 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão.”  

 Veja Vossa Excelência a vedação imposta pela 

lei: a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. 

 Com todas as vênias de estilo, a r. decisão ora 

agravada insere-se na diretriz estampada no § 3º da norma processual acima transcrita. 

Realmente, o ato judicial ora impugnado afirma textualmente, ao declarar a abusividade da 

greve, que “do ponto de vista prático, se os trabalhadores de determinado segmento se 

encontram em greve e esta é considerada abusiva, simplesmente significa que não estão em 

greve. E aí cabe ao empregador adotar as providências que entender pertinentes, conforme 

sua conveniência, partindo da premissa de que para tais trabalhadores não há greve, mas 



 

 

simplesmente ausência ao trabalho, desvinculada de qualquer movimento paredista.”  

 Em outras palavras, a r. decisão transformou a 

greve em uma “não greve” e entrega os trabalhadores à sanha punitiva patronal, ao direcionar 

que cabe “ao empregador adotar as providências que entender pertinentes, conforme sua 

conveniência, partindo da premissa de que para tais trabalhadores não há greve, mas 

simplesmente ausência ao trabalho, desvinculada de qualquer movimento paredista”. 

 Estamos aqui a tratar de trabalhadores. Pais e 

mães, sustentáculos financeiros de suas respectivas entidades familiares que, diante da “não 

greve” preconizada pela r. decisão agravada, estão sujeitos ao poder disciplinar patronal. Tudo 

isso sem que lhes tenha sido ofertado o contraditório e a ampla defesa e sem que ao menos 

uma audiência de conciliação tenha sido convocada, na forma prevista no artigo 36, IV, do 

RITST. 

 De fato, no rito processual do dissídio coletivo, 

é a data da audiência de conciliação e instrução que orienta o prazo para apresentação de 

defesa, oportunidade em que o contraditório é exercido e sua plenitude. Nesse sentido, colhe-

se do artigo 860 da CLT: 

 Art. 860 - Recebida e protocolada a representação, e estando na 

devida forma, o Presidente do Tribunal designará a audiência de 

conciliação, dentro do prazo de 10 (dez) dias, determinando a 

notificação dos dissidentes, com observância do disposto no art. 841. 

  Este direito, porém, foi sonegado à Federação 

ora Agravante. Não há audiência. Não há contraditório. Mas há abusividade da greve declarada 

monocraticamente e gravames de difícil reparação impostos à categoria profissional. 

 Presente tal perspectiva, não há dúvida de que 

a r. decisão produz consequências extremamente gravosas e desproporcionais, sobretudo 

quando a legislação prevê garantias processuais e etapas conciliatórias que foram 

sumariamente suprimidas. 

 O contraditório e a ampla defesa ficam ainda 

mais gravemente feridos, quando se observa que a r. decisão, com base em ilações e sem ouvir 

a Federação ora Agravante, parte (ainda que a título de hipótese) da suposição de que os 

trabalhadores da base sindical da FINDECT teriam sido influenciados pelos dirigentes da 

FENTECT a aderirem à paralisação. 

 Ora Excelência, como poderia a FENTECT ter 

influenciado a base da FINDECT, quando o Presidente desta última entidade foi claro ao 



 

 

declarar publicamente, no dia 19 de setembro, que (doc. em anexo): 

“Proposta completa será avaliada pela categoria: 

A FINDECT acredita e defende que Direitos e Benefícios só se 

ampliam, e vai lutar contra qualquer ameaça ou retirada. Mas, para 

isso, é preciso que os Trabalhadores conheçam a contraproposta 

completa. Em respeito à Pauta protocolada pela FINDECT em julho. 

A Empresa propôs encerrar as negociações no dia 21 de setembro 

(quinta-feira), onde será apresentada sua proposta final para o 

Acordo Coletivo da Categoria. Por isso, a FINDECT orienta aos 

Sindicatos filiados para que convoquem suas assembleias para o dia 

26 de setembro. Os Trabalhadores unidos e fortes, juntos à direção 

do Sindicato, avaliarão a proposta final da Empresa e darão força à 

resposta da categoria. “Se necessário, marcharemos juntos, na 

maior greve da categoria. Pela manutenção dos direitos e benefícios, 

os Trabalhadores unidos vão resistir, mais uma vez, bravamente!”, 

afirma o Presidente da FINDECT, Companheiro Gandara.” 

Disponível em: https://findect.org.br/sem-categoria/categoria-exige-

proposta-completa-da-ect-todos-na-assembleia-do-dia-26/  

 Consta ainda do site da FINDECT outra 

declaração do dia 25 de setembro: 

“– o reajuste de 3% só em janeiro; 

A Diretoria da FINDECT, e as Diretorias dos Sindicatos filiados, 

insistem no reajuste retroativo à data-base da categoria, que é 1º de 

agosto. 

A decisão dos trabalhadores é soberana. E nas assembleias de terça-

feira as Direções dos Sindicatos filiados à FINDECT orientarão pela 

deflagração da greve pelo reajuste salarial retroativo à data base 

da categoria.” 

Disponível em: https://findect.org.br/noticias/campanha-salarial-

trabalhadores-decidirao-sobre-acordo-coletivo-em-assembleias-

nesta-terca-2609/  

 Veja Vossa Excelência: “as Direções dos 

Sindicatos filiados à FINDECT orientarão pela deflagração da greve pelo reajuste salarial 



 

 

retroativo à data base da categoria”. (doc. anexo) 

 Registre-se que a declaração acima, subscrita 

por todos os dirigentes de sindicatos e da própria FINDECT, está nos autos na ID. 4e6e12d - 

Pág. 1-2. Registre-se ainda que a declaração em exame foi juntada pela própria ECT, que, por 

isso mesmo, conhece seu teor. 

 Se foram os dirigentes da própria FINDECT que 

orientaram pela deflagração da greve, como se pode afirmar que a FENTECT tem qualquer 

influência nesse movimento? E tal afirmação, mesmo a título de suposição, não poderia ter 

sido veiculada sem que antes fosse ofertado o contraditório e ampla defesa! 

 Com base em que informação essa Vice-

Presidência poderia ter ficado, ainda que a título de hipótese, com a sensação de que a greve 

da FINDECT fora induzida pela FENTECT, quando os elementos acima remetem à conclusão 

oposta? A quem interessa veicular esse tipo de cizânia no âmbito do presente dissídio 

coletivo? 

 Diante dos termos da legislação em exame 

(CPC, art. 300, § 3º), fica claro que a decisão ora agravada contrapõe-se de maneira clara ao 

texto legal, violando-o. 

 De outro lado, emerge cristalino dos autos que 

o procedimento adotado, com supressão de fases processuais e declaração abrupta e 

monocrática de abusividade da greve, está a ferir de monta as garantias fundamentais ao 

contraditório e à ampla defesa. 

 Em vista desse cenário, a r. decisão agravada 

merece ser objeto de urgente reconsideração ou reforma. 

IV – DO SUPOSTO NÃO ESGOTAMENTO DAS TRATATIVAS NEGOCIAIS – INOCORRÊNCIA – 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NA NEGOCIAÇÃO COLETIVA – COOPERAÇÃO E SERIEDADE NA 

FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS COMO PRESSUPOSTOS PARA A FRUTIFICAÇÃO DA VIA 

NEGOCIAL – O RESPEITO E A OBSERVÂNCIA DA FENTECT ÀS DECISÕES DESSA VICE-

PRESIDÊNCIA 

 Conquanto a r. decisão agravada, ao referir-se 

à FENTECT, atribua-lhe a pecha de “mau ou despreparado negociador”, por haver se retirado 

da negociação, o fato é que a entidade jamais fechou as portas ao diálogo. A despeito da 

deflagração do movimento paredista, a Federação sempre exortou a ECT a prosseguir na busca 

de uma solução para o conflito coletivo de trabalho. A ECT, contudo, sempre fechou as portas 

(doc. em anexo). 



 

 

 Some-se a isso o fato de que a FENTECT, em 

observância à determinação exarada por essa Vice-Presidência, tem observado o contingente 

mínimo de trabalhadores em atividade, de sorte a que a greve permaneça, como esteve 

desde o seu início, dentro dos parâmetros de legalidade traçados pela Justiça do Trabalho 

(doc. em anexo). 

 A FENTECT manifesta seu total respeito e 

consideração às diretrizes traçadas pela Corte Superior, com vistas à obtenção da solução do 

conflito coletivo de trabalho objeto dos autos. Não pode, contudo, aceitar a pecha de abusivo, 

que foi lançada sobre o movimento paredista, que atende perfeitamente aos ditames da Lei nº 

7.783/89, consoante se passa a demonstrar. 

IV.1 – O INÍCIO DO PROCESSO NEGOCIAL – CONDUTA AMEAÇADORA E INTIMIDADORA 

PATRONAL 

 Mesmo quando ainda em curso o processo 

negocial direto, a postura empresarial não era a de quem buscava negociar. A nota marcante 

era o tom de ameaça e intimidação. A ECT, deliberadamente e diante de uma atitude 

contrária a qualquer tipo de negociação, alterou a natureza jurídica e o teor de despacho 

proferido por essa Vice-Presidência nos autos do TST-PMPP-5701-24.2017.5.00.0000 (ID. 

737767c - Pág. 1) e afirmou em tom intimidador que: 

“Comunicado Importante 

Conforme deliberado pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST em 

sua decisão, estão suspensos os pagamentos de benefícios aos 

empregados dos Correios, que excedam aqueles previstos na CLT, até 

a assinatura de um novo acordo coletivo. 

São exemplos de benefícios dos empregados dos Correios que 

excedem a CLT: 70% de férias, 100% de pagamento a mais sobre hora 

extra, novos anuênios, vale-peru, entre outros. 

O regimento interno do TST e a CLT preveem que as representações 

sindicais apresentem protesto judicial a fim de assegurar a sua data 

base, enquanto não seja assinado um novo acordo, o que não foi por 

elas observado. 

No 1º dias das negociações, os Correios apresentaram proposta aos 

representantes dos trabalhadores de manter os termos do acordo 

coletivo 2016/2017, desde que as federações se comprometessem a 

não fazer greve até a assinatura do novo acordo, porém a proposta 

não foi levada para deliberação em assembleias. Outra grande 



 

 

estatal, a Petrobras, prorrogou o acordo coletivo até 10/11. 

Diante disso, os Correios devem cumprir a decisão do TST, sob pena 

de improbidade administrativa. A empresa ressalta que não é de sua 

vontade deixar de proporcional aos seus trabalhadores benefícios já 

conquistados ao longo dos anos.” 

 Ora, a ECT tem uma assessoria jurídica 

qualificada, dotada de profissionais de excelente nível técnico. Por isso, é fato incontestável 

que não ignora a natureza jurídica do procedimento de mediação, que foi, aliás, REQUERIDO 

PELA PRÓPRIA EMPRESA. Realmente, a mediação é regida pelo Ato nº 168/TST.GP, de 4 de 

abril de 2016, como um “procedimento de mediação e conciliação pré-processual em dissídios 

coletivos, a ser conduzido e processado no âmbito da Vice-Presidência do Tribunal Superior do 

Trabalho.” 

 Entretanto, a empresa, por meio da já referida 

comunicação dirigida aos empregados, distorceu estas informações, no único e exclusivo 

intuito de intimidar e espalhar o medo na categoria profissional. Para tanto, afirmou haver 

sido deliberada por esse C. TST, mediante decisão judicial, a suspensão do pagamento dos 

benefícios constantes do ACT 2016/2017. Tanto que afirma textualmente que “os Correios 

devem cumprir a decisão do TST, sob pena de improbidade administrativa”. 

 De fato, se o que se tem em causa, no aludido 

PMPP, é um procedimento de mediação/conciliação, não há lide, não há jurisdição e tampouco 

decisão judicial de caráter cogente em relação a quaisquer dos interessados. 

 Por essa razão, o fato é que a ECT, já no início 

das negociações, agiu de má-fé, praticando ato antissindical, quando ameaçou suspender o 

pagamento de benefícios históricos, sem que houvesse qualquer determinação judicial nesse 

sentido. 

 Ademais, a ora Agravante, no intuito de 

viabilizar o diálogo com a Empresa em igualdade de condições, opôs embargos de declaração 

em face da r. decisão proferida no do TST-PMPP-5701-24.2017.5.00.0000 (ID. 737767c - Pág. 

1), exatamente para que V. Exa. pudesse esclarecer a ausência de natureza vinculante 

proferida no referido procedimento de mediação, todavia os declaratórios ainda não foram 

apreciados.  

 Somado a tudo o que foi exposto, se a tônica 

da negociação era a intimidação, na perspectiva de amedrontar os trabalhadores, bem se pode 

concluir que a ECT não buscava o diálogo, nem tampouco conduzir tratativas com as entidades 

sindicais com lastro na boa-fé. 

IV.2 – O PROSSEGUIMENTO DA NEGOCIAÇÃO 



 

 

 Não há dúvidas de que negociação coletiva 

pressupõe concessões recíprocas. Cede-se em determinando ponto em busca de 

contrapartidas que devem ser ofertadas pela parte contrária, na busca da solução conciliada. 

 De outro lado, é certo que, havendo acordo 

coletivo anterior, em caso de dissídio, devem ser respeitadas as cláusulas pré-existentes. O 

artigo 114, § 2º, da Constituição é claro ao determinar, no julgamento do dissídio coletivo, que 

sejam observadas as disposições legais mínimas de proteção ao trabalho, bem como as 

convencionadas anteriormente. Por essa razão, caso o processo de negociação se encaminhe 

para a judicialização, caberá a esse C. TST, na prolação da sentença normativa, manter as 

cláusulas preexistentes, assim entendidas aquelas previstas no acordo coletivo vigente na data 

base anterior ao julgamento do dissídio coletivo. Nesse sentido: 

“RECURSO ORDINÁRIO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA 

ECONÔMICA. CLÁUSULAS. A jurisprudência predominante desta 

Seção Especializada admite a manutenção de cláusula preexistente 

quando estabelecida em instrumento normativo autônomo 

(convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho), ou, 

ainda, no caso de sentença normativa homologatória de acordo 

judicial. Recurso ordinário parcialmente provido, para harmonizar a 

redação das cláusulas impugnadas ao teor das regras preexistentes.” 

(Processo nº TST-RO-615-39.2014.5.05.0000, Relatora: Ministra 

Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 09/05/2016, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 

01/07/2016). 

 Diante desse cenário, não há dúvidas de que 

qualquer negociação em curso no presente conflito coletivo tem que tomar por piso 

intransponível o que disposto na norma coletiva anterior. Porque isto constitui direito já 

conquistado pela categoria profissional, por força da diretriz constitucional acima citada. 

 Por essa simples e definitiva razão, qualquer 

proposta de redução dos direitos plasmados no acordo coletivo anterior teria que vir 

acompanhada de contrapartidas. Isto, porém, não foi o que ocorreu, de molde a evidenciar 

que a ECT não queria negociar seriamente, com base em parâmetros de boa-fé. 

 Com efeito, a ECT foi instada a negociar no dia 

27/7/2017, com o protocolo da pauta de negociações pela FENTECT (ID. f015104 - Pág. 1). A 

primeira reunião, inicialmente agendada para 8/8/2017 (ID. 461bae5 - Pág. 1), foi cancelada, 

sem a fixação de nova data (ID. e92bdfa - Pág. 1 e ID. f1e7808 - Pág. 1). 

 Nova reunião somente foi marcada para o dia 

22/8/2017 (ID. 9beb165 - Pág. 1) e foi novamente adiada, em decorrência de audiência no TST-

PMPP-5701-24.2017.5.00.0000 (ID. 0d74b52 - Pág. 1 e ID. 78e645b - Pág. 1). 



 

 

 Somente em 12/9/2017, mais de 30 (trinta) 

dias depois do protocolo da pauta de reivindicações, é que foram ter início as negociações. A 

tônica, contudo, foi de ameaça e intimidação (vide tópico anterior), tendo a Representação 

dos Correios já na primeira reunião afirmado que (ID. c7b927c - Pág. 2): 

“Informou que a proposta do Ministro do TST, Sr. Emmanoel Pereira, 

na qual sugeriu a prorrogação do ACT 2016/2017, era viável. 

Manifestou quanto à fragilidade da gestão diante do despacho do 

TST. Na sequência, a Representação dos Correios leu trecho do 

despacho do TST, in verbis: “Até mesmo diante da possibilidade de 

que se entenda que, como a ECT consiste em ente da Administração 

Indireta da União, sujeita ao princípio da legalidade, e não estando 

mais em vigor o ACT 2016/2017, o pagamento de vantagens que se 

encontravam nele previstas possa configurar improbidade 

administrativa por parte do ordenador de despesas.” Afirmou que 

esta decisão está de acordo com a legislação e que por isso nenhuma 

das vantagens decorrentes deste acordo está mais vigente.” 

 No segundo dia de negociações, em reunião 

realizada em 13/9/2017, não houve maiores avanços. De fato, naquela ocasião, nenhuma 

proposta foi veiculada pela empresa e nenhum item da pauta de reivindicações da categoria 

profissional foi analisado (ID. f7c2b24). 

 Nova rodada de negociação foi realizada em 

14/9/2017 (ID. 128035e). Diante da tônica das proposições apresentadas pela Empresa, a 

Representação dos Trabalhadores lançou sua objeção nos seguintes termos: 

“A Representação dos Trabalhadores recebeu os blocos de propostas 

dos Correios com indignação e após um amplo e caloroso debate 

sobre as propostas deixou claro que não concorda com nenhuma 

alteração ou exclusão de cláusulas proposto pelos Correios no 

acordo coletivo vigente. Também destacou que a Empresa sequer 

analisou a pauta de reivindicação dos trabalhadores e que as 

propostas apresentadas representam um ataque profundo nas 

conquistas históricas dos trabalhadores garantidas há anos no acordo 

coletivo de trabalho. Consideramos ainda que isso é uma provocação 

a todos os trabalhadores de todo País, que trabalham duro e 

constroem os Correios, e que aguardavam ansiosamente uma 

proposta no mínimo respeitosa por parte da direção da Correios.” 

 Logo em seguida, contudo, ressaltou seu 

intento em negociar, a despeito da natureza deletéria das propostas até aquele momento 

apresentadas: 



 

 

“A Representação dos Empregados ratificou que se mantém a 

disposição para dar continuidade às negociações nos dias restantes 

dessa semana (sexta-feira e sábado) conforme calendário proposto 

pela ECT e aceito pela FENTECT na 1° Ata de Reunião Negociações do 

Acordo Coletivo de Trabalho 201712018. Portanto se houver boa 

vontade da Correios os trabalhadores estarão dispostos a negociar 

até sua data limite.” 

 Nova rodada negocial ocorreu em 19/9/2017 

(ID. 5eb10e8). Ali foram apresentadas as propostas relacionadas com a saúde do trabalhador. 

Novas supressões de direitos foram anunciadas, motivando o esgarçamento das negociações 

para além do limite tolerado pela categoria profissional, que assim se manifestou: 

“Na sequência, a Representação dos Trabalhadores disse que a 

empresa não analisou nenhuma cláusula da reivindicação dos 

Trabalhadores, apresentando somente retrocessos. Destacou a data 

limite para apresentação das reinvindicações dos Trabalhadores, 

enfatizando que foi feito o possível para negociar com os Correios. 

Frisou que as assembleias que estão marcadas para hoje estão 

direcionadas para greve elo motivo de a empresa não apresentar 

nada que venha a satisfazer o anseio da categoria. Destacou que não 

houve avanço nas negociações e sequer foi proposta a manutenção 

do acordo anterior, ponderando que continuarão nas negociações 

mesmo em greve. Ressaltou, também, que hoje é a data limite 

disponibilizada pela FENTECT, amplamente divulgada e comunicada à 

empresa e aos trabalhadores, e que estão dispostos a negociar.” 

 A partir daí houve a deflagração do movimento 

paredista. Sucede que, não obstante tenha se colocado à disposição para negociar, a empresa 

repeliu todas as iniciativas da FENTECT, entabulando negociação unilateral com a outra 

federação, em conduta já repudiada por essa Colenda Corte, conforme comprova o 

documento em anexo. 

 Realmente, é flagrante a ilegalidade da 

conduta da empresa, que promove negociação coletiva com apenas parte da categoria 

profissional, não obstante o conflito coletivo tenha dimensão nacional e, por isso mesmo, 

tenha que ser solucionado de maneira uniforme para todos os trabalhadores da ECT. Essa 

situação, que já ocorreu anteriormente, foi repelida por esse C. TST no ano de 2013, conforme 

o decidido no Dissídio Coletivo TST-DC-6942-72.2013.5.00.0000, e evidencia o caráter 

antissindical da conduta da Empresa, que se negou a prosseguir no diálogo durante a 

paralisação, não obstante tenha sido provocada a tanto pela FENTECT. 



 

 

 Mais grave ainda é a invalidade jurídica da 

negociação coletiva, que foi entabulada pela ECT com federação cujo registro sindical 

encontra-se suspenso pelo Ministério do Trabalho. Nesse sentido, aliás, esse C. TST, no mesmo 

dissídio coletivo acima citado, destacou que a “Federação Nacional dos Trabalhadores em 

Empresas de Correios, Telégrafos e Similares – FENTECT [...] é a única legitimada a compor o 

polo passivo da relação processual, a ensejar decisão unitária para toda a categoria 

profissional envolvida”. 

 Mas a ECT, não satisfeita em alijar a FENTECT 

do processo negocial, prossegue em sua conduta desagregadora, ameaçando os trabalhadores 

com o corte de ponto e de salários, conforme já denunciado nos autos. 

 Frente a esse cenário, é preciso enfatizar que 

houve negociação e esta, sob a ótica da FENTECT, mostrou-se infrutífera, dando ensejo à 

deflagração de greve. 

 Com efeito, a Lei nº 7.783/89 assevera que: 

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de 

recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.” 

 Não define, o diploma legal, o que deve se 

entender por frustração de negociação coletiva. Trata-se de fenômeno que deve ser analisado 

caso a caso, à luz das especificidades concretas de cada conflito coletivo posto em julgamento. 

 No presente caso, desde o início, a postura 

empresarial migrou da intimidação para a supressão de direitos. Nem as cláusulas 

preexistentes quedaram asseguradas no curso das reuniões entabuladas, não obstante já 

constituíssem direito assegurado constitucionalmente à categoria profissional.  

 Nesse passo, é preciso enfatizar que todo 

processo de negociação deve pautar-se pela seriedade. Propostas e contrapostas devem ser 

sérias, pautadas pelo interesse em alcançar o bom termo à negociação. A formulação de 

propostas ou contrapropostas irreais, que de antemão já se sabe que serão recusadas, 

compromete indelevelmente a eficácia do processo negocial levando ao seu esgotamento 

precoce.1 

 Segundo o magistério clássico de Carlos 

Alberto Etala, constitui elemento apto a evidenciar a boa-fé na negociação coletiva, o ato de 

“realizar esfuerzos conducentes a lograr acuerdos”. E prossegue o ilustre jurista ao destacar 

que “la conducta debida consiste en proponer fórmulas transaccionales o conciliatorias que 

                                                           
1
 MAISTRO JUNIOR, Gilberto Carlos. O princípio da boa-fé objetiva na negociação coletiva. São Paulo: 

LTr, 2012, p. 240. 



 

 

puedan contemplar los derechos de ambas partes, a fin de sortear los obstáculos o dificultades 

que impiden ou perturban el acuerdo.”2 

 O professor e jurista baiano José Augusto 

Rodrigues Pinto preconiza que a negociação coletiva deve estar fundada em uma cooperação 

das vontades, bem como que seu desenrolar seja pautado pela razoabilidade das pretensões.3 

 José Claudio Monteiro de Brito Filho, em 

esclarecedor ensinamento, ao tratar dos princípios norteadores da negociação coletiva, 

assevera que: 

“Terceiro princípio seria o da razoabilidade, conforme Lima Teixeira e 

Rodrigues Pinto, ou do dever de adequação, conforme Hugo Gueiros. 

Por ele, as partes devem negociar dentro de sua realidade, não 

formulando pleitos que não possam ser implementados, nem, por 

outro lado, recusando-se a aceitar o que está dentro de suas 

possibilidades. 

Não se quer, com isto, dizer que as partes devem concordar com 

todas as propostas da outra parte, apenas porque isto é possível, mas 

sim que devem negociar ancoradas no sentimento de que precisam 

atuar, para alcançar o consenso, imbuídas de boa vontade, discutindo 

dentro dos limites e com base nas necessidades de cada uma.”4 

 Sucede que uma conduta pautada pela 

ausência de seriedade na construção das propostas foi irresponsavelmente adotada pela ECT. 

Em todas as rodadas, como se viu, jamais se preocupou em minimamente assegurar as 

cláusulas preexistentes. Reunião após reunião somente apresentava mutilação do arcabouço 

normativo constante do acordo coletivo cuja vigência se esgotara na data base. Nenhuma 

contrapartida foi ofertada para justificar a supressão de direitos que pretendia implementar. 

 Diante desse cenário, não é preciso grandes 

luzes para se concluir que a ECT tinha plena consciência da inviabilidade de sua proposta. 

Jamais aquelas condições seriam aceitas pela categoria profissional. Diante da falta de 

seriedade, adequação e de cooperação da empresa para que a negociação atingisse bom 

termo, outra alternativa não restou à FENTECT, que não a de dar por frustradas as tratativas e 

deflagrar o movimento paredista. 

 Frise-se ser tamanha a falta de seriedade da 

proposta apresentada pela empresa que, poucos dias após deflagrada a greve, a ECT e a 

                                                           
2
 ETALA, Carlos Alberto. Derecho colectivo del trabajo. 2ª ed. – Buenos Aires: Astrea, 2007, p. 320. 

3
 PINTO, José Augusto Rodrigues. Tratado de direito material do trabalho. São Paulo: LTr, 207. p. 767. 

4
 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Direito sindical. 2ª ed. – São Paulo, LTr, p. 152. 



 

 

FINDECT anunciaram a “construção” de uma proposta, em que as cláusulas do acordo coletivo 

de trabalho 2016/2017 não só eram integralmente mantidas, como também era ofertado um 

reajuste salarial da ordem de 3% (três por cento) a partir de janeiro de 2018. 

 É de impressionar a enorme evolução da 

capacidade negocial da empresa. Em apenas poucos dias após deflagrada a greve, que se 

iniciou no dia 20/09, a empresa partiu da supressão de direitos sob a justificativa de falta de 

condições econômicas, e, no dia 22, em um passe de mágica, chegou na manutenção integral 

do acordo coletivo anterior, com a oferta adicional de reajuste salarial! Este fato já evidencia 

o quão desprovida de seriedade e razoabilidade era a proposta ofertada à FENTECT, a 

respaldar a visão da federação de que o processo negocial era mesmo infrutífero. 

 Lamentável, contudo, que a ECT tenha 

preferido radicalizar, negando-se a dialogar com a FENTECT em razão da deflagração da greve, 

além de haver se utilizado dos canais oficiais internos de comunicação pra instalar evidente 

clima de terror dentro da empresa, em inegável prática de ato antissindical. 

 Por isso mesmo, não há espaço, por absoluta 

inadequação, para a incidência da OJ nº 11 da Eg. SDC, segundo a qual: 

11. GREVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA DIRETA E 

PACÍFICA DA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ETAPA NEGOCIAL PRÉVIA. 

 (inserida em 27.03.1998) 

É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, 

direta e pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o 

objeto. 

 Houve tentativa direta e pacífica de solução do 

conflito coletivo. Sucede que não pode a entidade sindical permanecer indefinidamente à 

espera de que a empresa passe a emprestar seriedade ao processo de negociação. Até porque, 

sem a utilização dos mecanismos trabalhistas de autotutela, a FENTECT não poderá ver 

solucionado judicialmente o conflito, haja vista a necessidade de comum acordo entre as 

partes para a instauração de dissídio coletivo de natureza puramente econômica. A esse 

propósito, claros são os termos do artigo 114, § 2º, da CF: 

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

[...] 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 

arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar 

dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do 

Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais 



 

 

de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 

anteriormente.” 

 Considerados os termos da norma 

constitucional, a Justiça do Trabalho não pode mais pacificar os conflitos decorrentes dos 

impasses da negociação coletiva: o poder normativo está mitigado. Resta aos sindicatos, em 

hipóteses como a dos autos, apenas o recurso à greve, exceto quando houver a outorga da 

aquiescência ao ajuizamento do dissídio, circunstância que jamais foi objeto de qualquer 

cogitação. 

 Em vista do cenário acima descortinado, não 

há como se falar em abusividade do movimento paredista. A greve é legal. A negociação 

quedou frustrada e justificava a cessação do trabalho. 

 Em vista disso, é que se espera seja a r. decisão 

agravada objeto de RECONSIDERAÇÃO ou, caso mantida, seja o presente agravo interno 

conhecido e provido. 

V – DOS EFEITOS DA ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA 

 No caso dos autos, a r. decisão agravada fez 

incidir o disposto na OJ nº 10 da Eg. SDC, segundo a qual: 

10. GREVE ABUSIVA NÃO GERA EFEITOS.  (inserida em 27.03.1998). 

É incompatível com a declaração de abusividade de movimento 

grevista o estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a 

seus partícipes, que assumiram os riscos inerentes à utilização do 

instrumento de pressão máximo. 

 E, com base nesse entendimento, a r. decisão 

afirmou que “do ponto de vista prático, se os trabalhadores de determinado segmento se 

encontram em greve e esta é considerada abusiva, simplesmente significa que não estão em 

greve. E aí cabe ao empregador adotar as providências que entender pertinentes, conforme 

sua conveniência, partindo da premissa de que para tais trabalhadores não há greve, mas 

simplesmente ausência ao trabalho, desvinculada de qualquer movimento paredista.” 

 Com todas as vênias, ainda que rotulada de 

abusiva, a greve não perde essa condição, de modo a transformar-se em uma “não greve”, na 

forma preconizada pela r. decisão agravada. Ainda que se entenda estar a paralisação crivada 

de abusividade (o que de modo algum aqui se admite), não se pode extrair daí um salvo 

conduto, ainda mais em sede de tutela provisória, para que o empregador adote “as 

providências que entender pertinentes, conforme sua conveniência, partindo da premissa de 

que para tais trabalhadores não há greve, mas simplesmente ausência ao trabalho, 



 

 

desvinculada de qualquer movimento paredista.” 

 A greve é um direito com estatura 

constitucional. Em realidade, trata-se de um direito fundamental e que, por isso mesmo, não 

pode sofrer interpretações voltadas a esvaziar-lhe o núcleo essencial: 

“Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos 

trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os 

interesses que devam por meio dele defender. 

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre 

o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.” 

 Não por outra razão o Supremo Tribunal 

Federal tem jurisprudência sumulada no sentido de que: 

“Súmula 316 – A simples adesão à greve não constitui falta grave.” 

 De outro lado, os precedentes que orientaram 

a edição da OJ nº 10/SDC em nenhum momento possuem a extensão preconizada pela r. 

decisão agravada, de outorgar plenos poderes ao empregador para “as providências que 

entender pertinentes, conforme sua conveniência”, como se estivesse diante de uma “não 

greve”. 

 Os precedentes estabelecem apenas a diretriz 

no sentido de que a abusividade não autoriza a concessão de benefícios aos grevistas, como 

garantia de emprego e salários do período de paralisação. Nesse sentido: 

 RODC 410011/1997 - Min. Moacyr Tesch – DJ 12.06.1998 - Decisão por 

maioria 

ACORDAM os Senhores Ministros da Seção de Dissídios Coletivos do 

Tribunal Superior do Trabalho, por maioria, dar provimento ao 

Recurso para declarar a abusividade do movimento grevista e excluir 

da decisão recorrida a determinação de pagamento dos dias parados 

e a estabilidade concedida, vencidos, em parte, os Exmºs Ministro-

Relator e Juiz Revisor, que negavam provimento ao Recurso quanto à 

abusividade da greve.  

 RODC 382057/1997 - Min. Armando de Brito – DJ 20.03.1998 - Decisão 

unânime 



 

 

GREVE - ABUSIVIDADE - INOPERÂNCIA DE EFEITOS BENÉFICOS PARA 

OS INFRATORES: 

Se a categoria deflagra uma greve julgada abusiva, numa sistemática 

na qual lhe são assegurados inúmeros meios pacíficos para solucionar 

suas controvérsias com o empregador respectivo, não pode ainda ser 

beneficiada com garantias de emprego e salários do período. Recurso 

conhecido e provido.  

 RODC 380466/1997 - Min. Antônio Fábio – DJ 20.03.1998 - Decisão unânime 

Dou provimento ao recurso, para declarar abusivo o movimento 

grevista, desobrigando a empresa do pagamento dos dias de 

paralisação e excluindo a garantia de emprego de 60 (sessenta) dias. 

 RODC 368286/1997, Ac. 1500/1997 - Red. Min. Armando de Brito – DJ 

20.03.98 - Decisão por maioria 

ACORDAM os Ministros da Seção Especializada em Dissídios Coletivos 

do Tribunal Superior do Trabalho, I - Unanimemente, rejeitar a 

preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, argüida em 

contra-razões; II - DA ABUSIVIDADE DA GREVE - por maioria, dar 

provimento ao recurso para declarar abusivo o movimento grevista, 

vencidos os Exmos. Ministros Relator e Moacyr Roberto, que lhe 

negavam provimento; DOS DIAS PARADOS - por maioria, dar 

provimento ao recurso para desobrigar a empresa do pagamento dos 

dias de paralisação, vencidos os Exmos. Ministros Relator e Moacyr 

Roberto, que lhe negavam provimento; DA ESTABILIDADE - por 

maioria, dar provimento ao recurso para excluir da sentença 

normativa a estabilidade concedida, vencidos os Exmos. Ministros 

Relator e Moacyr Roberto, que lhe negavam provimento. Redigirá o 

acórdão o Exmo. Ministro Revisor. Justificará voto vencido o Exmo. 

Ministro Relator.  

 RODC 253913/1996, Ac. 1387/1996 - Min. Armando de Brito – DJ 14.03.1997 - 

Decisão unânime 

“ACORDAM os Ministros da Seção Especializada em Dissídios 

Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, I - Por maioria, rejeitar as 

preliminares de deserção do recurso e de nulidade do julgado, 

argüidas pela douta Procuradoria Geral do Trabalho, em parecer, 

vencidos os Exmos. Srs. Ministros Relator, Lourenço Prado e Moacyr 

Roberto, que as acolhiam; II - À unanimidade, dar provimento ao 



 

 

recurso para julgar a greve abusiva, excluir da decisão recorrida a 

concessão de estabilidade e desobrigar a empresa do pagamento dos 

dias de paralisação.” 

 Sempre com a devida vênia, é preciso que 

sejam tomadas cautelas com os reflexos das decisões monocráticas emanadas em sede de 

dissídio coletivo, sobretudo quando objeto de ampla divulgação, não só diante da repercussão 

que podem produzir no âmbito das relações coletivas de trabalho, mas principalmente porque 

a função primordial dessa Vice-Presidência é conciliatória, ex vi do artigo 36, IV, do RITST e 

860 da CLT e também do Ato nº 168/TST.GP, de 4 de abril de 2016, que regulamenta o 

“procedimento de mediação e conciliação pré-processual em dissídios coletivos, a ser 

conduzido e processado no âmbito da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho.” 

VI – CONCLUSÃO 

 Em vista do exposto, requer a Federação se 

digne Vossa Excelência a RECONSIDERAR a r. decisão agravada, de modo a que sejam 

afastados a declaração de abusividade da greve, bem como os efeitos daí decorrente. Caso 

assim não se entenda, requer seja o presente agravo submetido, COM URGÊNCIA, na forma 

dos artigos 20, 35 e 221 do RITST,  ao crivo da Eg. Seção de Dissídios Coletivos, a fim de que ali 

seja conhecido e provido, com vistas à reforma da r. decisão impugnada. 

 Renova, ainda, a Federação, o pedido de 

apreciação da tutela de urgência já postulada, haja vista já estar a ECT a implementar os 

descontos salariais, com base nos fundamentos exarados pela r. decisão que aqui se impugna. 

 

Brasília, 29 de setembro de 2017. 
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