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OF-SINTECT/RJ–530/2020 

 

Rio de Janeiro,  27 de outubro  de 2020. 

 

Ilma.Sra. PATRICIA FERREIRA MARUNO  

CHEFE DE DEPARTAMENTO DEREO/DIGEP 

 

Departamento de Relacionamento Organizacional - DEREO/DIGEP 

Edifício Correios Sede, Quadra 1, Bloco A, 2º Andar, Asa 

Norte, Brasília/DF 

CEP: 70002-900. 

e-mail: gert-dereo@correios.com.br 

 

Assunto: Pedido de Providências 

 

     Prezados Senhores, 

 

     O SINTECT/RJ como representante legal dos trabalhadores, vem 

mui respeitosamente por meio deste ofício, informar e requerer o 

que segue. 

 

 A empresa vem realizando descontos de greve acima de 50% como 

determinado pela sentença normativa proferida no DCG  - 1001203-

57.2020.5.00.0000. Isso porque, ainda consta no sistema PGP os 

sábados, domingos e feriados como dias em greve, fazendo com que 

não só os dias úteis, mas também os fins de semana e feriados 

entrem na contagem do sistema como horas a descontar/compensar. 

 

 Tal fato está trazendo vários problemas à categoria, além de a 

empresa ainda não estar dando transparência no que tange à 

quantidade de horas já descontadas e horas ainda a compensar, o que 

faz com que dias a mais tenham sido descontados indevidamente. 

 

Vale lembrar, que houve decisão em sede de Tutela de Urgência 

proferida no Dissídio Coletivo 1001203-57.2020.5.00.0000, que 

dentre outras coisas, determina que a empresa deve fazer relatório 

e fornecer aos trabalhadores que tenham horas a compensar, contendo 

o total de horas a serem compensadas e quantas já foram compensadas 

e descontadas, além de expressamente determinar que somente dias 

úteis entrem na contagem das horas em greve, salvo para aqueles 

empregados que trabalhavam regularmente aos sábados, quando esse 

dia também entrará na contagem. Todas essas questões apontadas, só 

comprovam que a empresa vem descumprindo a decisão judicial 

proferida pelo TST. 

 

 Logo, tendo em vista que a seção de julgamento do dissídio 

DCG-1001203-57.2020.5.00.0000 determinou o desconto de 50% e 

compensação dos outros 50% dos dias parados, bem como levando-se em 

conta a decisão posterior em sede de tutela de urgência incidental, 

vem esta entidade sindical requerer: 

 

- que o sistema de controle de ponto (PGP), seja atualizado, a fim 

de que seja contado como dias efetivos de greve, somente os dias 

úteis com a inclusão do sábado somente para aquele empregado com 

jornada regular aos sábados;  
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- transparência em relação a quantidade de dias efetivamente 

descontados;  

 

- diante da atualização do sistema, seja feita recontagem dos dias 

a descontar, devolvendo aos empregados os valores descontados a 

maior diante da decisão liminar no Dissídio Coletivo. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 


