
 

 

 

 

Relatório das ações coletivas SINTECT/RS 
 

 

 

COMARCA 
 

OBJETO DO PROCESSO 
 

ANDAMENTO 

 

Porto Alegre 

 

 

Não enquadramento ao PCCS/2008 (termos de não aceite) 

 

Junho/2022 -  Elaboramos nova petição requerendo que a empresa ajuste a situação 

de 500 trabalhadores que ficaram no PCCS 95.  

 

Porto Alegre 
 

PCCS/95- região de Porto Alegre 
(progressõesparaostrabalhadoresde POA eregião 
metropolitana) 

 

Junho/2022 -  designada audiência referente aos cálculos para o dia 10/08/2022, às 

10:30 

 

Porto Alegre 

 

PCCS/95- região de Passo Fundo 

 

Junho/2022 -  processo está na fase de cálculos  

 

Porto Alegre 

 

PCCS/95- região da Serra 

 
Julho/2021 -  apresentamos a nossa impugnação aos cálculos do perito do juizo  

 

 

Porto Alegre 

 

 

PCCS/95- região do Vale dos Sinos 

Junho/2022 – o processo está com o nosso contador para analise dos cálculos 
apresentados pela ECT  



 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

 

PCCS/95- região de Rio Grande 

 

Valor principal  já pago para os reclamantes; 

Restou pendente apenas o deposito de uma pequena diferença de FGTS em 

janeiro/2022 ECT fornceceu os dados dos trabalhadores para que o deposito seja feito 

nas contas vinculadas da CEF 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

Termos de não aceite Rio Grande diferenças salariais 
decorrentes de promoções por antiguidade e mérito aos 
substituídos que assinaram o termo de não aceite ao 
PCCS de 2008, nos termos do PCCS/1995, no ano de 
2011, e reflexos em horas extras, férias, gratificação de 
férias, décimos terceiros salários, anuênios e adicional de 
30% e FGTS com acréscimo de 40%, este acréscimo 
quando recebido, autorizado o abatimento dos valores 
recebidos por eventuais promoções concedidas pelo 
novo Plano no mesmo período. 

 

 Dezembro/2021 - Estamos questionando a lista de substituídos e as compensações. 
Defendemos que o processo contempla 195 pessoas 

 

 

Porto Alegre 

 

Diferencial de mercado para os 

trabalhadores de Passo Fundo 

 

Maio/2022 -  ECT recorreu da decisão que beneficia todos os trabalhadores, processo 

está no TST, aguarda julgamento do agravo 

 

 

 

 

Porto Alegre 

 

 

 

Diferencial de mercado para os 
trabalhadoresdeBentoGonçalves 

 

Maio/2022 - Nossa impugnação foi acolhida. 

Aguardamos julgamento do agravo de petição; 

1) 70 pessoas haviam ficado de fora dos cálculos; 

2) Pedimos a inclusão da parcela na folha de pagamento; 

3) E no cálculo homologado faltou a inclusão dos reflexos. atualização 

monetária dos débitos trabalhistas pela TR/FACDT 



 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

 

Diferencial de mercado para os trabalhadores d 

e Barão do Cotegipe, Aurea, Aratiba e Barracão 

 
Maio/2022 -  apresentamos impugnação, no momento foi aberto prazo para o perito do juizo  

 

Porto Alegre 

 

Greve 2013 

Iniciada fase cálculos - apresentamos o nosso cálculo em abril/2019  

Oposto agravo de petição em maio/2022 -  diferença muito grande de valores entre o nosso cálculo 

e o cálculo da ECT  

 

Porto Alegre 
 

Greve geral ocorrida dia 30.06.2017 
 

Sentença foi favorável para o Sindicato – não ocorreu o desconto dos trabalhadores o processo está 

no TST 

 

Porto Alegre 
 

Dano Moral coletivo - greve de 2017 
 

Sentença foi favorável para o Sindicato – multa de 50mil para empresa pagar, mas será para o 

FAT 

 

Porto Alegre 

 

Desconto efetuado para os trabalhadores do CDD 
Restinga referente a mobilização realizada na 
unidade 

 

 

A sentença não foi favorável para o Sindicato, elaborado recurso  

 

 

Torres 

 

Desconto efetuado para os trabalhadores de Torres 

referente a mobilização realizada na unidade 

 

Aguarda julgamento no TST - Recurso de Revista em Agravo de Petição da empresa. Discussão 

correção monetária 



 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 
 

Adicional Noturno para os Trabalhadores da 
Sertório 

 

Junho/2022 -  novo acórdão TRT mantem a lista com todos os trabalhadores apontados no processo 

(cerca de 300 pessoas) 

 

Porto Alegre 

 

Periculosidade para os motorizados 
AADC 

 

2022 -  ECT fez recurso de revista para o processo ir para o TST  

 

Porto Alegre 

 

Isonomia de valores dos carteiros 
motorizados igual a São Paulo 

Acórdão manteve a sentença (DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AOS 
EMPREGADOS CARTEIROS MOTORIZADOS (CARRO E MOTO) ENQUADRADOS COMO 
MOTORIZADO "MV"). , 
GANHAMOS NO TST  

 

Porto Alegre 

 

Incorporação das gratificações de 
função 

 

Fevereiro/2022 - Acórdão favoravel ao sindicato -  ECT fez agravo no TST  

 

Porto Alegre 

 

Desconto assistencial 2017/2018 

1) TST reformou as decisões favoraveis (descontos assistenciais postulados na inicial e já 
realizados e repassados pela ré ao autor, conforme petição ID 0171689, nos termos da 
cláusula décima sétima do ACT 2017/2018, ressalvados os trabalhadores que manifestaram 
oposição, consoante relação já fornecida). Março/2022 -  fizemos ED 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

 

Trabalhadores SERTÓRIO – 
efetivo deslocado 

 

 

Setembro/2021 -  Acórdão favoravel ao sindicato e um grupo de trabalhadores voltou para a Sertório  

 

Porto Alegre 

 

Desconto assistencial 2018/2019 

1) Processo foi para o TST em abril/2022 

 

 

 

Porto Alegre 

 

Paralização dia 14/06/2020 

 

Foi realziada audiência em 2021, ECT postulou compensação do dia, mas o processo foi arquivado na 
sequencia, ou seja, não teve a exigencia da comensação. 

Porto Alegre 
 
SABADOS 

 
Aguardando designaçao de audiência  

Porto Alegre 70% FÉRIAS 
Maio/2022 -  sentença improcedente , elaborado RO  

Porto Alegre Trabalho remoto COVID  
Março/2022 -  sentença favoravel ao sindicato, ECT recorreu  



 

 

 

 

 

Porto Alegre                        Cinezioterapia  
1) Processo principal está indo para o TST 

 
2) Na execução pedimos prosseguiemento do feito em junho/2022 

Porto Alegre adicionais suprimidos pós 
trabalho remoto 

Maio/2022 -  ECT apresentou manifestação, vamos ser notificados para nos manifestarmos  

Rio Grande  Risco De Desabamento na unidade 
Maio/2022 -  elaborada manifestação, processo vai para sentença  

Porto Alegre Epi - Máscaras 
Maio/2022 -  ECT contestou o processo, estamos aguardando nosso prazo  

Porto Alegre Vale Cultura 
Junho/2022  -  processo será encaminhado para sentença  

Porto Alegre Carnaval 2021 
Aguardando designaçao de audiência 



 

 

 

 

Porto Alegre Feriado Carnaval Setor Ctce 
Junho/2022 -  prazo para manifestação acerca da contestação da ECT  

Porto Alegre Feriado Páscoa atendentes  
Junho/2022 -  elaborada manifestaçao de docuemntos, processo vai para sentença 

Porto Alegre Liberação diretores 2021 
Dezembro/2021 - Processo suspenso  

Porto Alegre Liberação diretores 2022 
Junho/2022 -  prazo para ECT se manifestar  

Porto Alegre Ambulatório  
Junho/2022 -  prazo de 48h para manifestação da empresa  

 

Justiça Federal 
 

 

Camaquã 

 

 
Sede da Associação dos 

Funcionários dos Correios 

 
Sentença favorável para associação ECT recorreu 

 

 


