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Comunicado nº 208/2021 Bauru-SP, 13/04/2021

Assunto: CM - Ação Judicial - Aposentados desligados pela Reforma da Previdência

Processo Referência: 004001.000173/2021-01

C O M U N I C A D O
AÇÃO JUDICIAL - APOSENTADOS DESLIGADOS PELA REFORMA DA

PREVIDÊNCIA
 
 

 

Atenção filiados aposentados que foram desligados compulsoriamente da ECT por aposentadoria voluntária
decorrente da reforma da previdência, nos termos do art. 37,§ 14 da Constituição Federal, (EC 103/2019 –
Reforma da Previdência – art. 6º). 
 

O SINDECTEB, na busca por justiça aos empregados que foram desligados em decorrência da aposentadoria,
ingressará com Ação Judicial na busca de tentar reverter as demissões. Ocorre que, na visão do SINDECTEB,
haveria afronta inconstitucional aos artigos art. 5º, caput, da Constituição Federal, que trata da isonomia; afronta
ao art. 7º, caput, que prevê a melhoria da condição social dos trabalhadores, como também a proteção da
relação de emprego insculpida no art. 7º, I,  também da Constituição Federal. Sem contar que é inconcebível
haver interrupção do contrato de trabalho sem motivação punitiva, violando a garantia da estabilidade
decorrente da OJ. 247 do C. TST.
 
Portanto o SINDECTEB solicita àqueles filiados que foram desligados pela aposentadoria decorrente da
Reforma da Previdência, envia a documentação para ingresso da ação judicial: 
 

Enviar para: juridico@sindecteb.com.br com título “Ação - Reforma Previdência”;

Prazo para envio: 05/05/2021 (quarta-feira);

Forma de envio: Os documentos abaixo, em formato PDF:

 
• RG; 
• CPF; 
• PIS; 
• Comprovante de endereço atualizado (cópia da conta de água, luz ou correspondência bancária); 
• CTPS: Cópia da 1ª Folha que contém a foto e assinatura, Cópia do verso da 1ª folha, onde consta a
Qualificação Civil e cópia da folha que apresenta o Contrato de Trabalho junto à ECT com desligamento; 
• Cópia do último holerite; 
• Cópia do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 
• Dados de contato: e-mail e WhatsApp/telefone.
 

 

O SINDECTEB irá lutar para que este injustiça seja desfeita, e você possa ser reintegrado à suas atividades
laborais, com todos os reflexos trabalhistas e previdenciários.
 

Saudações sindicais, 
 

mailto:juridico@sindecteb.com.br
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 Assinatura(s)

Documento assinado eletronicamente por José Aparecido Gimenes Gandara, em 13/04/2021 às 19:42:36, conforme horário oficial de Brasília.

José Aparecido Gimenes Gandara - Presidente - SINDECTEB

 
Documento assinado eletronicamente por Vinicius Marion de Oliveira, em 13/04/2021 às 19:42:44, conforme horário oficial de Brasília.

Vinicius Marion de Oliveira - Dirigente Sindical /Técnico de Segurança do Trabalho - SINDECTEB

 

As assinaturas eletrônicas constantes deste documento, tem como fundamento: Lei nº 14.063 de 23 de setembro de 2020; Artigos 107
e 219 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que Institui o Código Civil; Artigo 10º, §2º da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 de
24 de agosto de 2001.  

A autenticidade deste documento pode ser conferida no endereço:  
https://sindecteb.sgdd.com.br/api/document/verify/208/173/582be89e197eddac573c50cf8e45d6fb0f22abbe14fe0e985d5b867013d1544a

https://sindecteb.sgdd.com.br/api/document/verify/208/173/582be89e197eddac573c50cf8e45d6fb0f22abbe14fe0e985d5b867013d1544a

