
Um novo pedido de vista formu-
lado pelo presidente do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP) em 
audiência realizada no dia 07 de 
junho suspendeu temporariamen-
te o julgamento da ação coletiva 
da Associação dos Aposentados 
da Fundação Cesp (AAFC) envol-
vendo os direitos dos aposentados 
complementados da Lei 4819/58, 
vinculados à CTEEP.

Nova audiência ficou agendada 
para o dia 2 de agosto deste ano, 
quando deve ficar definido o paga-
mento dos aposentados da 4819 
pela Funcesp ou pela Secretaria 
Estadual da Fazenda. Até lá, tudo 
continua como está.

Mais uma vez, o Sinergia CUT 
participou da audiência como ou-
vinte, uma vez que o julgamento 
desta ação, que tramita na Justiça 
há 13 anos, poderá afetar também 
os aposentados da 4819 filiados 
ao Sindicato.

O Sinergia CUT lembra que tem 
ação transitada e julgada no Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST), 
em Brasília, a qual garante aos 
seus sócios o pagamento pela 
Fazenda que inclui os 17,28% e o 
seus reflexos. No entanto, paga-
mentos como da Peri, Hora Extra, 
entre outros, não estão inclusos na 
decisão do TST. Esses itens estão 
sendo devidamente pagos até o 
julgamento final da ação no Tribu-
nal.

Dois votos contra
Vale ressaltar que esta foi a se-

gunda audiência realizada pelo TJ 
referente à mesma ação da AAFC. 
Uma primeira ocorreu em 03 de 
maio passado, e foi suspensa e 
remarcada devido a um pedido de 
vista formulado por dois desem-
bargadores. 

Já na audiência do dia 07 de ju-
nho, o relator  leu o processo e deu 
voto contrário à ação da AAFC, 
pedindo a volta do pagamento aos 
4819 pela Fazenda. O presidente 
do Tribunal passou, então, a pa-
lavra para outro desembargador, 
que  acompanhou o voto do relator. 
Nesse momento, com dois votos 
contrários à ação e, sendo a tota-
lidade de cinco votos no julgamen-
to, o presidente fez novo pedido 
de vista e suspendeu a audiência, 
marcando outra para agosto próxi-
mo.

AAFC: litigância de má fé
Em seu voto o relator do proces-

so alegou que houve litigância de 
má fé sob a justificativa de que a 
AAFC entrou com dois processos 
com o mesmo objeto em Varas dis-
tintas: Trabalhista e Cível. Sendo 
assim, segundo o relator, que teve 
seu voto acompanhado por um dos 
desembargadores, sinalizou a pe-
nalização da Associação.

Cenário 1
Caso, na audiência do mês de 

agosto a decisão seja para que os 
aposentados da 4819 continuem a 
receber pela Fundação, precisará 
ser definido também de onde virá 
a verba para os devidos pagamen-

Quem pagará os aposentados da 4819?
Com dois votos contrários à ação da AAFC, presidente do TJ remarca audiência para 02 de 
agosto, quando deverá ser definido se pagamento será feito pela Funcesp ou pela Fazenda

O andamento dos processos da Periculosidade na Cesp e cindidas 
CESP

Passados qua-
se 22 anos de 
muita luta, o pro-
cesso foi conclu-
ído na audiência 

de 23 de novembro de 2016 e os 
pagamentos estão sendo realiza-
dos pela Caixa Econômica Federal 
(CEF) tanto para os trabalhadores 
da ativa, quanto aos aposentados e 
pensionistas.

Sobre as Cindidas
No dia 31 de janeiro deste ano de 

2017, ocorreu reunião entre a juíza 
do Centro Integrado de Conciliação 
e o Stieec/Sinergia CUT para tra-
tar sobre a execução do processo 
da Peri das empresas CTEEP, AES 
Tietê e Duke.

DUKE ENERGY
O perito judicial listou 29 traba-

lhadores que, segundo seu levanta-
mento, fazem jus ao processo por-
que constavam nas listas.

Sendo assim, o Sinergia CUT 

disponibiliza em seu site a listagem 
dos 29  para a checagem. O objetivo 
é conferir se ainda há outras pesso-
as que não constam nesta lista e que 
são oriundas da Cesp, da base do 
Stieec e que recebiam o adicional de 
periculosidade entre 1989 e 2002.

Caso haja novos nomes nestas 
condições, o Sindicato deverá ca-
dastrá-los através das macros e, 
posteriormente enviá-los para a área 
jurídica para verificação do direito ao 
benefício. Com as devidas confirma-
ções, a entidade sindical buscará ne-
gociar com a empresa nos mesmos 
moldes que ocorreu com a Cesp e 
com a CTEEP.

Ou seja, o Sindicato reivindicará o 
pagamento para todos aqueles que 
receberam adicional de periculosi-
dade no período entre dezembro de 
1989 e 31 de maio de 2002, ocasião 
em que a Duke passou a pagar  cor-
retamente.

“Não podemos garantir o recebi-
mento, pois tais nomes estão fora da 

lista do perito. É uma tentativa. Mais 
uma luta!”, esclarece a direção do Si-
nergia CUT.

CTEEP
 O acordo histórico foi fechado em 

dezembro de 2011, garantindo o pa-
gamento das diferenças do adicional 
para os mais de 2.100 elegíveis.

Porém, o Stieec/Sinergia CUT tem 
uma lista referente aos trabalhadores 
que estão com valores depositados 
em juízo, porque não forneceram 
procuração ao Sindicato, na época, 
para receber o acordo.

Para facilitar o contato, a lista tam-
bém está divulgada no site com o ob-
jetivo de verificar a pretensão desses 
trabalhadores em fazer adesão ao 
acordo. E, caso haja concordância 
da empresa, o Sindicato buscará a 
liberação dos valores que foram de-
positados em juízo. Os interessados 
deverão procurar a sua macro para 
ser cadastrado em ficha própria.

AES TIETÊ
 O perito apresentou cálculo para 

48 trabalhadores, que foram inclu-
ídos no processo após decisão do 
TRT em 2011, que validou a lista do 
Sindicato apresentada com a inicial 
do processo. O Sindicato negociará 
com a empresa para pagamento.

Para a CTEEP e AES Tietê, fora 
a lista mencionada, não há possibi-
lidade de incluir mais nenhum tra-
balhador no acordo.

Nova Audiência
 A juíza designará audiência so-

bre o processo com as empresas 
envolvidas. Caso haja acordo, será 
divulgado posteriormente os traba-
lhadores habilitados e os valores. 
Fique ligado!
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tos. Isso porque, a Funcesp 
não tem reserva.

Cenário 2
Se a decisão do TJ for 

para que o pagamento volte 
para a Fazenda, o Sindicato 
solicitará à Justiça que to-
dos os 4819 sócios do Sin-
dicato recebam conforme o 
processo ganho em 2006. 

Histórico
Em janeiro de 2004, a 

folha dos aposentados da 
4819 foi para Secretaria Estadual 
da Fazenda. Neste mesmo ano, a 
AAFC entrou com a ação coletiva 
para voltar para a Funcesp. O Si-
nergia CUT também entrou com 
duas ações judiciais. Uma para 
que o pagamento voltasse a ser 
feito via Funcesp e, a outra, para 
que, se ficasse na Fazenda, não 
houvesse prejuízo salarial, sendo 
que nesta última, o Sindicato ob-
teve vitória. A enxurrada de ações 
aconteceu antes da privatização 
da CTEEP, ocorrida em 2006.

A AAFC conquistou liminar que 
garantia que o pagamento de seus 
associados voltasse a ser proces-
sado pela Funcesp. Desde então, 
muitas dúvidas e diferentes enten-
dimentos surgiram em torno do as-
sunto. O problema é que a CTEEP 
também recorreu à Justiça para 
evitar o pagamento dos adicionais.

Em 2006, a liminar da AAFC foi 
julgada e a decisão foi que o paga-
mento deveria permanecer na Fun-
cesp, no entanto, só valeria para 

os que eram sócios da associação 
em 2004. Ou seja, todos aqueles 
que se aposentaram nesse perío-
do (2004/2006), não foram benefi-
ciados com esta ação e o proce-
dimento de pagamento deles foi 
direto para a Fazenda. Eram cerca 
de 800 pessoas.

Com isso, o Sinergia CUT soli-
citou à Justiça que todos os que 
se aposentaram entre esses dois 
anos recebessem conforme deci-
são do processo ganho pelo Sin-
dicato, ou seja, pagamento pela 
Fazenda sem qualquer prejuízo. 

De 2006 a 2016, assim foi feito: 
quem estava coberto pela ação da 
AAFC, recebeu pela Fundação. E 
quem estava incluso no processo 
do Sindicato, recebeu pela Fazen-
da sem perdas.

Porém, no primeiro semestre de 
2016, o processo da AAFC foi jul-
gado improcedente pelo TST. Entre 
idas e vindas nas audiências ocor-
ridas, o pagamento permaneceu 
pela Fundação e pela Fazenda. 

Representantes do Sinergia CUT 
participam como ouvintes na audiência

Confira no site do Sinergia 
CUT as listagens mencionadas 

e também as notícias 
completas sobre a história da 

luta da Peri. Acesse:
www.sinergiaspcut.org.br
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Conheça o Coletivo de Aposentados do Sinergia CUT
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O coordenador é  Geraldo Pereira Borges, que fica em Sertãozinho (foto à esquerda). O diretor do Stieec para Assuntos dos Aposentados e Fundações de Seguridade é Gentil Teixeira 
de Freitas (foto à direita). Junto com eles, estão os Diretores de Coletivo das macros e os Dirigentes Regionais. Todos trabalhando juntos para levar informação, formação e lazer aos 

aposentados energéticos do estado de SP. Confira abaixo quem são esses companheiros. Com eles, você pode contar!

Diretor do Coletivo:
Nilson Polinário 
(Bauru)

Dirigentes regionais:
Albertino Batista 
dos Santos (Lins)

Norival Monteiro da 
Silva (Promissão)

Milton Carlos 
Gomes de Lima 
(Promissão)

Dirigente regional:
Noel Pires do 
Nascimento 
(Sumaré)

Diretor do Coletivo:
Adão Luiz Carlos
(Campinas)

Macrorregião 
Baixada Santista

Macrorregião 
                Bauru

Macrorregião 
Campinas

Macrorregião 
Ilha Solteira

Diretor do Coletivo:
Sebastião 
dos Santos (Andradina)

Dirigente regional:
João Bosco (Três Lagoas/MS)

Diretora do Coletivo:
Deise Fraga
Félix (Ilha Solteira)

Macrorregião 
Presidente Prudente

Dirigente regional:
Francisco Bezerra de Brito 
(Maringá)

Macrorregião 
Rio Claro

Diretor do Coletivo:
Josemir Ap.
Oliveira (Rio Claro)

Dirigentes regionais:
Alcides Nicolau 
Teixeira (Araras)

Sérgio Cassiano 
(Araras)

Adenir Ap. Gobbi 
(Itirapina)

Ricardo Carneiro 
(Limeira)

Benedito Silvério 
(Mococa)José Carlos 

Fadel (Conchal)

Macrorregião
Sertãozinho

Diretor do Coletivo:
Geraldo Borges 
(Sertãozinho)

Dirigentes regionais:

Amélio Gumieiro 
(Franca)

Sidnei Martins 
Silva (São Carlos)

Macrorregião
Votuporanga

Diretor do Coletivo:
David Paiva Santos 

Dirigentes regionais:
Luiz Antônio 
Rodrigues Garcia 
(Votuporanga)

João Luís 
Consoni 
(Fernandópolis)

Diretor do Coletivo:
Ciro Marçal de 
Souza  

Diretor do Coletivo:
José Carlos Trindade 
da Silva (Santos)

Marcos Mira 
(Botucatu)

João Roberto 
Azevedo (Bauru)

Planejando a nossa luta... que não acaba nunca!!!
Planejar possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos e construir o futuro. E é exatamente isso que o Coletivo de Aposentados do Sinergia CUT faz: planeja e realiza. Um calendário anual de reuniões entre os dirigentes é estabelecido e cumprido 

entre janeiro e dezembro de cada ano e são, nessas oportunidades, que os membros dos coletivos debatem as necessidades  e os anseios dos aposentados energéticos para, assim, marcar e realizar as reuniões nas macros com os aposentados de todo o 
estado. Trabalho árduo que vem dando certo! Exemplo disso são atividades diversificadas como a comemoração ao Dia do Aposentado, os cursos de certificação/previdência, reuniões nas macros com a presença do Jurídico do Sindicato para tratar sobre 
as ações judiciais, participações nas mobilizações nacionais convocadas pela CUT, festa Julina na Colônia de Férias, excursões para diversas cidades turísticas, entre outras. Não fique de fora! Informe-se na macro mais perto sobre os eventos e atividades 

promovidas pelo Coletivo de Aposentados do Sinergia CUT. Você só tem a crescer com isso! Porque a nossa garra e a nossa vontade de viver bem não acabam jamais! 
Veja nos mapas as cidades em VERDE onde têm representantes e em VERMELHO onde o Sindicato procura representação. Venha fazer parte do nosso Coletivo!

Daniel Ribeiro
(Franca)

Dirigente regional:
Antônio Carlos de Lima Abreu
(Barra do Turvo)

Carlos Alberto 
Garcia (Chavantes)

Antonio Wiliam 
De Biagi
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Contribuição Extraordinária Fundação Cesp

A cobrança começou no mês de março de 2017 e, nesse primeiro pagamento, 
foi incluído o desconto retroativo referente a fevereiro/2017

Sinergia CUT entrará com ação judicial 
para acabar com cobrança injusta

Em dezembro de 
2016, a Fundação Cesp 
encaminhou ao Conselho 
Deliberativo uma propos-
ta para equacionar os dé-
ficits (déficit técnico) que 
estão surgindo nos planos 
previdenciários decorren-
tes de um benefício que 
se chama de “garantia de 
tábua – 45/50 anos”, para 
o qual não está previsto a 
devida fonte de custeio/
financiamento.

Desde sempre o Si-
nergia CUT ressalta que 
esse déficit específico 
não tem qualquer relação 
com a saúde financeira da Funcesp, 
que fechou o ano de 2016 com uma 
rentabilidade acima da meta atua-
rial. Ou seja, trata-se tão somente 
de um benefício previsto no regula-
mento dos planos previdenciários, 
em que o participante, na época, 
fez a opção por uma renda vitalícia, 
mas para a qual não foi previsto o 
devido custeio.

Vale esclarecer que os planos 
previdenciários, com exceção da 
CPFL Paulista, são constituídos da 
seguinte maneira:

• BSPS (benefício suplementar 
proporcionalmente saldado) – refe-
rente aos trabalhadores que esta-
vam nas empresas em 1997. Aqui, o 
déficit ou superávit é de responsabi-
lidade da empresa.

• 30% CV (Contribuição Defini-
da) + 70% BD (Beneficio Definido). 
A responsabilidade é de ambos 
(trabalhador e patrocinadora), para 
trabalhadores que entraram a partir 
de 1998. O déficit em questão  está 
ocorrendo somente na parcela do 
CV.

Os Comitentes Gestores e os 
Conselheiros Deliberativos e Fiscais 
do Sinergia/CUT, se posicionaram 
contra essa cobrança extraordiná-
ria, de imediato. E, na busca pela 
resolução do problema, foram en-
caminhadas cartas às empresas e 
à Fundação Cesp, propondo nego-
ciação. 

Na proposta do Sindicato, as 
empresas arcariam com os déficits 
atuais, e em contrapartida, seria 
descontinuado a aplicação da regra 
45/50 a partir de então, para não ge-

Espaço destinado à etiqueda 
dos Correios e Telégragos

Sindicato dos Trabalhadores Energéticos de SP

R. Dr Quirino, 1511, Centro. 
Campinas - SP. CEP 13015-082
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Eleição Stieec e Sinergia CUT
Tomaram posse oficialmente no 

dia 25 de abril as direções do Stieec 
e do Sinergia CUT gestão 2017 – 
2020. Os companheiros eleitos 
terão a tarefa de “resistir e ousar” 
na intransigente defesa dos direitos 
da categoria. A cerimônia de posse 
foi no dia 05 de maio.

Eleitas por mais de 97% dos votos 
válidos, em eleições ocorridas 
nos dias 20 e 21 de março, as 
direções das duas entidades darão 
continuidade ao trabalho árduo que 
já vem sendo realizado. A direção 
colegiada do Stieec é formada por 
70 trabalhadores e teve Carlos 
Alberto Alves reeleito para a 
presidência. Já o Sinergia CUT tem 
uma direção colegiada formada por 
113 trabalhadores, encabeçada 
por mais um mandato por Edmar 
Feliciano. Nessa mesma ocasião, 
tomou posse também, o Coletivo de 
Aposentados do Sinergia CUT. 

A todos os empossados, uma 
gestão de muita luta e grandes 
vitórias!

§
Auditório 10 de maio 

Na solenidade de festejo pelo 
Dia das Mães, o Sinergia CUT 
reinaugurou o seu auditório, que 
recebeu o nome “10 de Maio”. A 
data se refere à  greve história 
dos eletricitários que completou 
28 anos este ano.  1989…  era 
Sarney. Os eletricitários cruzaram 
os braços para defender seus 
salários e as empresas públicas, 
que perdiam a credibilidade e a 
eficiência para se transformar em 
cabides de emprego. Porque como 
diz o slogan da Campanha Salarial 
2017: “Resistir para Conquistar”. 

§
50 anos da Colônia de Férias 

(28 de maio)
No dia 28 de maio, a Colônia 
de Férias do Sinergia CUT, em 
Praia Grande, completou 50 
anos. Depois de passar por várias 
reformas e ainda estar passando, 
visando melhorar cada vez mais a 
infraestrutura dessa opção de lazer 
para a categoria, a Colônia está 
mais moderna para melhor atender 
a todos. Atividades na Colônia 
ocorreram nesta data. 

§
Novos Convênios para lazer

O Sindicato busca firmar convênios 
com dois locais de puro lazer: 
Thermas dos Laranjais, em 
Olímpia, e Pousada do Rio Quente, 
em Caldas Novas. Aguarde.

§
Reforma da Previdência

Com o adiamento da votação da 
Reforma da Previdência propos-
ta pelo governo golpista de Temer, 
todas as centrais sindicais e movi-
mentos sociais intensificaram ações 
de pressão ao Congresso Nacional, 
com mobilizações, Marcha e Ocupa-
ção de Brasília realizadas em 24 de 
maio. A luta agora também é pelas 
Diretas já! O Sindicato está nessa 
batalha! Engaje-se você também.

rar mais déficit.
 Essa proposta não foi aceita pe-

las empresas e o tema foi objeto de 
decisão nos Comitês Gestores e em 
seguida, de votação no Conselho 
Deliberativo da Funcesp.

Mais uma vez, os Comitentes 
Gestores e os Conselheiros Delibe-
rativos do Sinergia/CUT se posicio-
naram contrários à essa cobrança 
extraordinária.

Já as empresas e os conselhei-
ros representantes dos participantes 
ativos e os representantes dos apo-
sentados, ligados respectivamente, 
ao sindicato de São Paulo, Fórum e 
AAFC, votaram favoráveis à cobran-
ça extraordinária. 

A Fundação insiste que os pla-
nos de previdência PSAP/Cesp B1, 
PSAP/Piratininga e PSAP/Elektro e 
também o PSAP/CTEEP apresenta-
ram déficit na avaliação atuarial em 
2015 na parcela da modalidade de 
Contribuição Variável (CV).

Ou seja, segundo a Fundação, 
o patrimônio deste subplano deixou 
de ser suficiente para dar cobertu-
ra à verba necessária para o pa-
gamento dos benefícios até o final 
da vida dos aposentados e de seus 
beneficiários. Esse montante de re-
cursos é chamado de reservas ma-
temáticas. 

A Funcesp afirma que, embora 
em 2016 tenha havido uma recupe-
ração na rentabilidade dos investi-
mentos, o déficit até diminuiu, mas 
continua existindo. A solução, então, 
é estabelecer um plano de custeio 
para equacionar o déficit.

Na Justiça contra a injustiça
Com exceção da CTEEP, essa 

cobrança já começou a ser aplicada 
para as demais empresas e somen-
te para os aposentados e pensionis-
tas, retroativamente desde fevereiro 
passado. 

Vale ressaltar que, até dezem-
bro de 2016, a PREVIC (Superin-
tendência Nacional de Previdência 
Complementar) estabelecia que o 
cálculo do déficit seria sobre o plano 
total e não apenas sobre o subpla-
no. Prova disso é que, em 2016, o 
Sinergia CUT conseguiu reverter a 
cobrança extraordinária do PSAP 
Tietê quando este prejudicava em 
cheio os trabalhadores.

Também é bom lembrar que, so-
mente em fevereiro de 2017 o órgão 
regulador soltou uma resolução pre-
vendo que a decisão dessa cobran-
ça passaria para a Fundação Cesp, 
sob a dependência da concordância 
dos órgãos de gestão. Os represen-
tantes do Sinergia CUT foram con-
trários, porém, essa posição da di-
retoria foi aprovada pela maioria do 
Conselho.  

Além disso, a Fundação Cesp 
juntou os cálculos dos aposentados 
e ativos para justificar a tal cobrança 
dos assistidos. Porém, é sabido que 
o ativo não tem déficit, pois ainda 
não recebe o benefício. 

Contrário à cobrança indevida, 
o Sinergia CUT entrará com ação 
judicial para reverter a situação em 
favor dos aposentados, pensionis-
tas e trabalhadores que já foram 
lesados. 


