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COMUNICADO SINDECTÉB 001/2013  

 

 
 

  Bauru/SP, 31 de Janeiro de 2013. 

 

POSTALIS 
 

 
Companheiros como é do conhecimento de todos, a Diretoria do Postalis e 

da ECT, decidiram em reajustar as contribuições dos participantes do Plano Benefício 

Definido (BD) em 131,36% (cento e trinta e um por cento), o SINDECTEB, através do 

Departamento Jurídico, deu entrada em Ação na Justiça do Trabalho em Bauru com a 

finalidade de suspender o reajuste. 

O Juiz da 1ª Vara do Trabalho, Dr. Marcelo Siqueira de Oliveira 

responsável pelas audiências entendeu também que o reajuste aplicado em 2008 de 

66,71% (sessenta e seis, vírgula setenta e um por cento) também fora irregular cabendo a 

devolução no prazo de 10 (dez) dias úteis, porém o Postalis entrou com pedido de 

dilatação deste prazo, o Juiz em audiência, entendeu que os percentuais aplicados nas 

contribuições dos funcionários que estão na Ação, fossem depositados em Conta Judicial 

até o julgamento do mérito. 

Foi agendado o julgamento para 01/02/2013 ás 17h30min, porém 

conforme notificação recebida pelo jurídico houve sobrestamento do julgamento, a 

pedido da Empresa. Será marcada nova data para o julgamento, a qual estaremos 

divulgando. 

Portanto Companheiros, o Sindicato através do Departamento Jurídico tem 

acompanhado e contestado todas as argumentações do Postalis e da Empresa, 

assegurando assim o direito de todos os trabalhadores que permaneceram no Plano 

Benefício Definido (BD). 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

____________________________ 

                                              José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 


