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Excelentíssima Senhora Ministra MARIA CRISTINA IROGOYEN PEDUZZI,
Digníssima Vice Presidente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.

Processo nº TST-DC-8981-76.2012.5.00.0000
FEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES
EM
EMPRESAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES (FENTECT), nos
autos do processo em referência, em que é suscitante a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT), não se conformando, data venia, com o teor do r. decisum de fls. , vem,
por intermédio de seus advogados infrafirmados, dele pedir RECONSIDERAÇÃO, ou,
caso mantido, dele recorrer, devendo-se tomar este apelo como

A G R A V O REGIMENTAL
interposto com fulcro no art. 235, do Regimento Interno dessa E. Corte, e nas razões a seguir
aduzidas, cuja juntada ora requer-se, para os fins legais.
Termos em que pede deferimento.
Brasília, 20 de setembro de 2012.

Rodrigo Peres Torelly
OAB/DF 12.557
(procuração nos autos)

Adovaldo Dias de Medeiros Filho
OAB/DF 26.889
(substabelecimento nos autos)
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Processo nº TST-DC-8981-76.2012.5.00.0000
Agravante: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES (FENTECT)
Agravada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Excelentíssima Senhora Ministra,
Eméritos Julgadores,

I - DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE
1.
Inicialmente, cumpre que se observe que o presente agravo é tempestivo, na
medida em que, notificada pessoalmente a Agravante em dia 19.9.12 (quarta-feira), o octídio
legal teve seu início em 20.9.12 (quinta-feira), vindo a encerrar-se, portanto, somente na data
de 28.9.12 (quarta-feira).
2.
Regular, outrossim, a representação processual, haja vista a procuração
juntada aos autos, na oportunidade em que foi apresentada a contestação ao dissídio coletivo
proposto pela Empresa.
II - DA V. DECISÃO AGRAVADA
3.
A v. decisão agravada, em sua ilustre lavra, deferiu parcialmente a liminar
para determinar à Agravante que, para atendimento dos serviços inadiáveis da comunidade,
mantenha em atividade o contingente mínimo de 40% (quarenta por cento) dos empregados
em cada uma das unidades operacionais da Agravada, sob pena de multa diária de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
4.
Para tanto, o Excelentíssima Senhora Ministra Presidente entendeu que,
diante da essencialidade dos serviços prestados pela Agravada, que teria sido reconhecida
por esse C. Tribunal em outros processos, aplicar-se-ia o artigo 12, da Lei n o. 7.783/89,
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justificando a intervenção do Poder Público para compatibilizar o exercício legítimo do
direito de greve e o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
5.
Em que pese o respeitável entendimento, conforme restará demonstrado, não
merecem prevalecer as razões nele adotadas frente ao que estabelece a legislação pertinente,
bem como a jurisprudência dessa Colenda Corte Superior Trabalhista.
III – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA V. DECISÃO ORA AGRAVADA –
SERVIÇO POSTAL NÃO É ATIVIDADE ESSENCIAL
6.
Merece reforma a r. decisão ora agravada, concessa venia, tendo em vista
que, de acordo com a Lei no.7.783/89, o serviço postal não é e nem pode ser considerado
atividade essencial para o fim de autorizar, na forma do artigo 12 dessa mesma Lei, a
intervenção do Poder Público para compatibilizar o exercício do direito de greve e o
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
7.
Com efeito, o artigo 9º, § 1º, da Constituição, estabelece que a lei definirá
os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade.
8.
Nesse sentido, a Lei nº. 7.783/89, em resposta ao referido comando
constitucional, por intermédio de seu artigo 10, enumerou taxativamente 11 (onze)
atividades e serviços tidos como essenciais. São eles: (I) tratamento e abastecimento de
água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; (II) assistência médica
e hospitalar; (III) distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; (IV)
funerários; (V) transporte coletivo; (VI) captação e tratamento de esgoto e lixo; (VII)
telecomunicações; (VIII) guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e
materiais nucleares; (IX) processamento de dados ligados a serviços essenciais; (X) controle
de tráfego aéreo; e (XI) compensação bancária.
9.
Assim, percebe-se que nesse rol legal não estão os serviços postais
prestados pela Agravada. E não poderia ser de outra forma, visto que, não obstante a
relevância e importância social, sua suspensão temporária não traz nenhum perigo iminente
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a vida, à saúde ou a segurança da pessoa em toda ou em parte da população, temas esses
consagrados pela jurisprudência reiterada da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
para o fim de caracterização da essencialidade da atividade ou serviço prestado pelos
trabalhadores grevistas.
10.
A esse respeito, vale trazer à tona o entendimento do Excelentíssimo Senhor
Ministro Maurício Godinho Delgado, em sua obra Direito Coletivo do Trabalho 1, que,
igualmente, considera que a Lei nº 7.783/89, ao definir quais são as atividades ou serviços
essenciais, excluiu os serviços postais, verbis:
“A Lei 7.783, de 1989, em resposta à determinação da Constituição,
definiu os serviços ou atividades essenciais (art. 10): tratamento e
abastecimento de água, ....
Note-se que não estão nesse rol, ilustrativamente, serviços bancários,
exceto compensação, como o processamento de dados a ela vinculado,
serviços de comunicação, exceto telecomunicações (e respectivo
processamento de dados); serviços de carga e descarga, exceto transporte
coletivo; escolas; serviços de correios.” (destaque atual)
10.
Agora, tanto isto é verdade, que o próprio Comitê de Liberdade Sindical da
OIT respaldou expressamente tal assertiva no enunciado de seus verbetes 536 e 545, e cuja
transcrição se procede:
“536. O direito de greve só poderia ser objeto de restrições, e mesmo proibido na
função pública, quando se trata de funcionários públicos que exerçam funções de
autoridade em nome do Estado, ou nos serviços essenciais no sentido estrito do
termo, quer dizer, serviços cuja interrupção pudesse pôr em risco a vida, a
segurança e a saúde de toda a população ou parte dela.”2 (Destacou-se)
(...)
“545. Não constituem serviços essenciais no sentido estrito do termo:
(...)
1
2

DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do trabalho. 2º Edição – São Paulo: Ltr, 2003, pág. 183.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. A Liberdade Sindical. Recompilação de Decisões e
Princípios de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. Genebra: OIT, 1997. p. 120.
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- serviços do correio.” 3(Destacou-se)

11.
Firme nesse entendimento, é que essa Colenda Corte, por intermédio de sua
Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC), já referendou, no julgamento do
Dissídio Coletivo nº. 154.685/94 (Relator o Exmo. Sr. Ministro Indalécio Gomes Neto), a
tese da não essencialidade dos serviços postais, em r. decisão que restou assim ementada:
“EMENTA: GREVE - SERVIÇO POSTAL - ATIVIDADE NÃO-ESSENCIAL.
A Lei nº 7.783/89, no seu artigo11, parágrafo único, dá o conceito de atividades
essenciais, quais sejam, aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente
a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. O serviço de postagem,
embora relevante, não pode ser considerado como essencial, pois a sua suspensão
temporária não traz nenhum perigo iminente à sobrevivência, à saúde ou à
segurança da população. De outro lado, o legislador, no artigo 10, da Lei de
Greve, enumerou as atividades que considera como essenciais, não incluindo o
serviço

postal.

Os

vários

incisos

desse

artigo

não

são

meramente

exemplificativos. O preceito é taxativo quanto às atividades essenciais. Logo, só
será tida como atividade essencial, quando estiver ela prevista na lei. Esse
princípio, aliás, é da tradição do direito, valendo lembrar o direito penal: não há
crime sem lei que o defina (artigo 1º, Código Penal. Cumpridas as formalidades
legais para a deflagração do movimento, não ha como enquadrar a greve como
abusiva.”

12.

Por oportuno, transcreve-se o seguinte excerto dessa r. decisão, verbis:
“O serviço de postagem, embora relevante, não pode ser considerado como
essencial, pois a sua suspensão temporária não traz nenhum perigo iminente à
sobrevivência, à saúde ou à da população.
De outro lado, o legislador, no art.10, da Lei nº 7.783/89, enumerou as atividades
que considera como essenciais, não incluindo serviço postal.

3

Idem, p. 121-122
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É importante assinalar que os vários incisos do art.10, da Lei nº 7.783/89, não
são meramente exemplificativos. O preceito é taxativo quanto às atividades
essenciais. De forma que só será tida como atividade essencial, quando estiver
ela prevista na lei. Esse princípio, aliás, é da tradição do Direito, valendo
lembrar o direito penal: não há crime sem lei que o defina (art. 1º, Código
Penal).”

13.
Recentíssimas decisões exaradas por essa Colenda Corte informam que a
atividade postal não está inserta no rol exaustivo das atividades essenciais. Vale dizer que,
em Dissídio anterior, já houve decisão, da lavra da Excelentíssima Ministra Maria Cristina
Peduzzi, no sentido de que a atividade postal não é atividade essencial:
É importante notar, desde logo, que os serviços postais não constam do rol
previsto no referido art. 10 da Lei nº 7.783/89. Ademais, por se tratar de
regra limitativa de direito fundamental, deve ser interpretada de forma
restritiva, como cediço em matéria de hermenêutica. Em outras palavras, o
elenco do art. 10 é exaustivo, e não exemplificativo.
Não obstante, os serviços prestados pela Suscitante são de especial
relevância à sociedade – não por acaso o STF, em jurisprudência conhecida,
estendeu à ECT privilégios próprios à Fazenda Pública, como a execução
por precatório. Isso não quer dizer, porém, que a greve deflagrada por seus
empregados deva observar o mesmo regime conferido à paralisação ocorrida
nas atividades legalmente previstas como essenciais. Por outro lado, como
referido, também não é afastada a possibilidade de atuação do Poder
Judiciário, quando devidamente provocado, na hipótese de abusos ou
ilegalidades.
In casu, a Suscitante pretende invocar a natureza essencial dos serviços
públicos por ela prestados como impeditivo do exercício do direito de greve
por parte de seus empregados, discorrendo, ademais, sobre o fato de se tratar
de empresa pública.
Entretanto, o argumento é impertinente. É necessário proceder à seguinte
distinção: os serviços prestados pela ECT são relevantes à sociedade, mas
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não são considerados essenciais para os estritos fins de exercício do direito
de greve. A diferença, aparentemente terminológica, é fundamental: os
serviços, no caso dos autos, são importantes, porém não se lhes confere a
essencialidade prevista em lei e indispensável para a sujeição a regime
mais rigoroso no que diz respeito à greve.
14.
Atente-se para o fato de que, em que pese o TST considerar a atividades
exercida pela ECT como importantes, as diversas decisões citadas pela Exma. Ministra VicePresidente, à exceção daquelas exaradas pelo Min. João Oreste Dalazen, entendem que as
atividades postais são importantes, mas não essenciais, de que modo que a ampliação
interpretativa não se coaduna com o espírito da lei. Assim na linha do que já fora decidido
por essa Colenda Corte em diversas oportunidades, mesmo que se reconheça a relevância
pública e o alcance social das atividades exercidas pela ECT, tal fato não basta para
caracterizar o serviço postal como essencial. Nesse sentido, cumpre transcrever o magistério
de Ronald Amorim e Souza:
“Em que pese o pressuposto de essencialidade do serviço público, existe
marcante distinção a ser feita com o que se denomina de serviços essenciais.
Quando se cogita de serviço público, existem numerosos deles de inegável
essencialidade pelo conteúdo e pela destinação, basicamente quando se
constituem em dever do Estado, por ele assumido ou por imposição
constitucional. Os serviços nas áreas de polícia ambiental, controle de tráfego
rodoviário, de estímulo à produção rural, dentre numerosos outros, mostram-se
essenciais para que o Estado cumpra suas múltiplas finalidades, mas não se
cogita, frente à comunidade, como daqueles capazes de representar uma ameaça
à segurança, á saúde ou à vida.
(...)
Os serviços, assim, serão tidos como essenciais sempre e quando interrompidos,
venham a representar grave ameaça ou perigo à vida, à segurança ou à saúde
de qualquer pessoa, de parte ou de toda a população.”4

4

AMORIM E SOUZA. Ronald. Greve & Locaute. Aspectos Jurídicos e Económicos. Coimbra: Almedina, 2004.
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15.
Desse modo, ante a taxatividade do artigo 10, da Lei nº. 7.783/89,
reconhecida inclusive por essa alta Corte Trabalhista, não há como, sob pena de direta,
literal e patente violação legal e constitucional (artigos 5º, II, e 9º da Constituição),
considerar o serviço postal como essencial, para o fim de autorizar a intervenção pública, na
forma como decidido pela Excelentíssima Ministra Vice Presidente em sua decisão ora
agravada. Veja-se que não há qualquer grave ameaça à vida, saúde ou segurança de qualquer
pessoa, de parte ou de toda população, a autorizar a intervenção do Poder Público.
IV – DA MULTA E DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESCONTINUIDADE DO
SERVIÇO A FIM DE PERMITIR A CONCESSÃO DO PLEITO LIMINAR
16.
Por outro lado, Excelência, permissa maxima venia, a multa aplicada na
hipótese do descumprimento da v. decisão, além de não encontrar amparo legal, apresenta-se
desproporcional, tendo em vista que, conforme demonstrado, os trabalhadores encontram-se
no exercício regular de um direito previsto no artigo 9º da Constituição, e dentro dos limites
impostos pela Lei nº. 7.783/89.
17.
A Agravante, entidade sindical de âmbito nacional, que representa e
congrega os trabalhadores da ECT, sobrevive das contribuições repassadas pelos sindicatos a
ela filiados, cujo valor, em virtude dos baixos salários pagos aos trabalhadores da categoria,
é suficiente apenas para o pagamentos de suas despesas de custeio.
18.
A importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente à multa
arbitrada na v. decisão agravada é demasiadamente vultosa para que a Agravante possa, em
uma eventual condenação, arcar sem que fique impossibilitada de seu mister constitucional,
estar-se-ia aniquilando a sua atividade sindical. Registre-se também que a Agravante tem
obrigações trabalhistas a cumprir com os seus empregados e que restariam impossibilitadas
em face da ausência de numerário, que seria revertido para os cofres públicos.
19.
Ademais, é de se notar, de acordo com o que se depreende das notícias que
seguem anexas ao presente recurso, o fato de que a Empresa rejeitou a proposta de acordo
elaborada pela Vice-Presidência do TST. Destaque-se, para tanto, a própria ata de
audiência de conciliação.
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20.
Com efeito, desde o início, a Federação buscou a conciliação, mantendo
diálogo aberto com a Empresa. Inclusive manifestou tal intenção perante o Ministério
Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho, buscando todas as formas possíveis de
mediação para eventual acordo.
21.
Ademais, houve a aplicação de multa antes mesmo do julgamento do
Dissídio, ausente, portanto, declaração a respeito da abusividade ou não da greve.
22.
Sob outro prisma, permissa venia, não se mostra razoável a determinação de
aplicação de multa na hipótese de ausência de contingente mínimo de 40% nas Unidades
Operacionais da Empresa. Isso porque não se está a tratar de serviço essencial, de modo a
ensejar que haja contingente mínimo de trabalhadores em atividade. Outrossim, por que não
existem quaisquer provas de eventual descontinuidade do serviço. A ECT juntou aos autos
apenas documentação referente aos Estados do Pará e Minas Gerais, que demonstram o
pequeno quantitativo de trabalhadores em greve.
23.
Tais documentos sequer são assertivos a verificar se a ausência informada se
refere ou não à greve. Até por que alguns documentos se referem ao dia 10.9, dia em que
nenhuma entidade sindical estava de greve. Outrossim, é um documento produzido
unilateralmente, sem a juntada de folhas ou registros de ponto e mais, sem a confirmação se
eventual ausência teria ocorrido por outro motivo.
24.
Por outro lado, é de se atentar para fato de que, ainda que se tratasse de
atividade essencial, o art. 11 da Lei de Greve informa que, em tais hipóteses, as partes, de
comum acordo, devem garantir a prestação de serviços indispensáveis. No caso concreto,
observe-se que, além da greve estar em estágio inicial, o efetivo de trabalhadores em plena
atividade é mais que suficiente para a prestação de tais serviços mínimos à população. E
mais, a Empresa não demonstrou em mesa de negociação e nem perante o TST, a sua
disponibilidade em estabelecer um acordo de prestação mínima de serviços. Pelo contrário,
rejeitou a proposta do Tribunal e se mantém intransigente em qualquer negociação.
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Alino da Costa Monteiro (in memoriam) • Roberto de Figueiredo Caldas • Mauro Menezes • José Caldas
Claudio Santos • Gustavo Ramos • Marcelise Azevedo • Ranieri Resende • Monya Tavares • Raquel Rieger
Rodrigo Torelly • Luciana Martins • Denise Arantes • Andréa Magnani • Dervana Coimbra • Laís Pinto
Paulo Lemgruber • Rafaela Carvalho • Rodrigo Castro • Renata Fleury • Cíntia Roberta Fernandes
Moacir Martins • Verônica Amaral • Natáli Nunes • Neilane Marques • Raquel Perrota • Leandro Madureira
Adovaldo Medeiros Filho • Thiago Henrique Sidrim • Rafaela Possera • Felipe Chaves • Hebe Sá • Pedro Mahin
Mara Cruz • Nathália Monici • Milena Pinheiro • Lucas Embirussú • Raissa Roussenq • Lídia Cezarini
Rafael Rodrigues • Pedro Felizola • Bruno Vial • Rachel Dovera • Desirée Timo • Gabriel Soares
Tércio Mourão • Marcelo Vieira • Juliana Bomfim

25.
Por fim, cumpre acrescentar que a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), por intermédio de seu Comitê de Liberdade Sindical, ao apreciar denúncia em
desfavor do governo brasileiro no caso da greve dos petroleiros, em 1995, teceu diversas
críticas à atuação do Estado Brasileiro no caso, em face de dispensa de 59 trabalhadores,
bem como às multas aplicadas ao Sindicato em razão de não ter providenciado o retorno dos
trabalhadores às atividades após a declaração de ilegalidade da greve, uma vez que considera
a solução negociada a única viável para o fim do movimento paredista.
26.
Nesse diapasão, resta claro que a multa estipulada na v. decisão agravada,
além de extrapolar os limites da razoabilidade e proporcionalidade, atentará contra a
liberdade sindical prevista no artigo 8º da Constituição, devendo, pois, ser revista.
IV - CONCLUSÃO
27.
Em face das razões acima expostas, confia a Agravante, na
RECONSIDERAÇÃO da v. decisão objeto deste apelo, ou, caso entenda-se por mantê-la, no
recebimento e processamento desta peça processual como AGRAVO REGIMENTAL, para
que, ao final, essa Egrégia Seção, analisando os argumentos expostos acima, a reforme, a fim
de que seja revista a determinação de manter-se o contingente mínimo de 40% (quarenta por
cento) dos trabalhadores em atividade em cada uma das unidades da ECT, bem como seja
excluída a multa diária de R$ 50.000,00, (cinquenta mil reais) à FENTECT, por ser medida
de Direito e de Justiça.
Termos em que pede deferimento.
Brasília, 20 de setembro de 2012.

Rodrigo Peres Torelly
OAB/DF 12.557
(procuração nos autos)

Adovaldo Dias de Medeiros Filho
OAB/DF 26.889
(substabelecimento nos autos)

