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1-  MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1997.34.00.03 3871-3/DF = RE. 655.283 RG/DF 
Está em julgamento no STF em virtude de REPERCUSSÃO GERAL , o mandado de segurança 
impetrado pela FAACO em 1997, quando da demissão dos empregados já aposentados que 
foram reintegrados em função desse mandado. O Escritório JANOT já efetuou na tarde de ontem 
a sustentação oral  por intermédio da DR. LEDA e os Ministros realizarão seus votos virtualmente 
a partir da próxima sexta-feira dia 07/08/2020. Estamos acompanhando atentamente o assunto 
que  impactará junto a 6ª lista ainda pendente, bem como com repercussão geral nos Correios e 
demais empresas públicas. O Escritório JANOT vem desenvolvendo um trabalho  exaustivo em 
busca de um resultado positivo. 
02  - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2021 
Na verdade o ACT discutido em  2019 foi aprovado no TST com validade de dois anos, ou seja, o 
acordo foi definido como 2019/2021. Os Correios entretanto buscaram e conseguiram  no STF 
uma liminar que foi concedida pelo Presidente DIAS TOFFOLI, suspendendo o prazo de  dois anos 
bem como a clausula 28 que trata da Assistência Médica. O julgamento desse assunto pelo 
colegiado do STF deverá acontecer de forma virtual no período de 14 a 21 de agosto e as 
Federações estarão decidindo em Assembleias,  GREVE GERAL  a partir de 18/08/2020. A 
proposta para discussão do ACT (se podemos chamar de proposta) apresentada pela ECT, retira 
todos os benefícios  e mantém apenas 9 nove clausulas. 
03- LIVE NO INSTAGRAM – COBAP/FAACO 
A FAACO  é a convidada  para a LIVE NO INSTAGRAM @ COBAPAPOSENTADOS na próxima terça 
feira dia 11 de agosto as 10 horas da manhã. Estaremos discutindo ali, com mediação da 
jornalista LIVIA ROSPANTINI sobre a situação dos CORREIOS, a PANDEMIA, SEUS 
TRABALHADORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARTICIPEM!  
04 - 09 AGOSTO – DIA DOS PAIS 
Estaremos comemorando no próximo domingo dia 09/08/2020 o DIA DOS PAIS. Este ano as 
comemorações estarão ocorrendo sem que possamos programar almoços, jantares, festinhas 
etc. Tudo isso em função da pandemia que assola toda a humanidade. A figura do pai é na 
verdade, quase sempre, representada  na mente dos filhos quando pequeninos, como um super-
herói. O pai passeia no universo infantil como detentor de grandes poderes. O pai é um ser 
mágico que pode transformar o mundo e todas as coisas que o cercam. E é isso mesmo, embora 
não nessa dimensão do imaginário infantil o pai é poderoso porque pode em conjunto com a 
mãe transformar os filhos nos homens e mulheres de amanhã... Confiantes... Respeitosos... 
Pessoas do bem que poderão transformar para melhor o nosso mundo. Tem um pequeno texto 
que infelizmente não sei quem escreveu, mas que para  mim representa a singeleza de ser pai. 
Segue aí: “ Eu tirei seu sono, fiz você sorrir e aprontei bastante. Mesmo assim você contou 
histórias para eu dormir. Às vezes perto, às vezes longe, mas sempre preocupado. Por tudo 
isso, papai, muito obrigado. Feliz dia dos pais”. 
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