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Atenção: sindicato oferece 
novos serviços jurídicos 

especializados

A partir de agora, o sindicato esta-
rá disponibilizando o seu depar-
tamento jurídico para atender 
novos serviços. Um na área de 
assessoria e consultoria em direi-
to previdenciário e o outro na área 
do direito do consumidor.

Entre os serviços, os trabalha-
dores poderão contar com: 

- Revisão da Vida Toda através 
de ação Judicial que permite a 
revisão do benefício conside-
rando as contribuições previ-
denciárias anteriores a 1994;

- Devolução da Cota Previden-
ciária – Requerimento admi-
nistrativo e/ou ação judicial 
que objetiva a restituição de 
valores quando o segurado já 
atingiu o teto;

- Analise e Revisão dos PPP´s  
– Analise e Revisão dos PPP's 
para adequação a real condi-
ção do empregado, objetivan-
do a concessão da aposenta-
doria especial;

- Planejamento Previdenciário 
– Análise de toda a vida contri-
butiva do segurado, organiza-
ção de documentos previden-
ciários (carnês, carteira de tra-

balho, certificados, etc.) requeri-
mentos junto aos empregado-
res, busca no arquivo do INSS, 
indicação do melhor momento 
para requerer o beneficio e apre-
sentação da melhor condição, 
calculo do beneficio;

- Revisão do Beneficio Previden-
ciário em Razão de Ação Judicial 
– Revisão administrativa e judi-
cial do beneficio para inclusão 
dos valores auferidos através de 
ações judiciais;

- Revisão e Correção do CNIS -  
Analise completa e revisão do 
CNIS para evitar transtornos no 
momento de requerimento do 
beneficio, inclusive com a retifi-
cação de valores e a inclusão de 
valores de processos judiciais;

- Requerimento de Benefícios 
(Aposentadoria, Pensão por Mor-
te, Auxilio Doença e BPC/LOAS)  
- Requerimento de qualquer 
beneficio previdenciário através 
do convênio OAB – INSS, sem 
que o segurado tenha necessi-
dade de ir até a agência do INSS;

- Inclusão de Dependente junto 
ao INSS – Calculo de tempo 
necessário para a concessão de 
aposentadoria, indicação do 
valor de recolhimento, apresen-

tação da melhor condição na 
inscrição;

- Consultoria ao Segurado -  
Impressão da Guia de Previdên-
cia Social para pagamento, orga-
nização de documentos, atuali-
zação legislativa;

- Demora no Processo Adminis-
trativo -  Mandado de Seguran-
ça para requerer o imediato jul-
gamento de processo adminis-
trativo junto ao INSS em razão 
da demora;

- Fraude no Beneficio – Ação 
judicial para devolução de valores 
descontados de forma fraudu-
lenta no benefício do segurado;

- Doença Grave (Isenção de 
Imposto de Renda) -  Requeri-
mento administrativo ou judici-
al para concessão de isenção de 
imposto de Renda para porta-
dores de doenças graves;

- Idoso ou Portador de Deficiên-
cia – Requerimento administra-
tivo ou judicial de benefício 
assistencial;

Aposentadoria Especial - Re-
querimento administrativo ou 
judicial em razão de atividade 
especial, conversão de aposen-
tadoria por tempo de contribui-
ção em aposentadoria especial. 

A partir de hoje, dia 10/3, o departamento jurídico 
do sindicato estará oferecendo consultoria em
direito previdenciário e direito do consumidor
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