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Aniversário
38 anos

AUDITORIA FEAS

Afaceesp apresenta
informações à
empresa contratada
para realizar
os trabalhos.
Pág.7

Em setembro aconteceram
as celebrações em
comemoração ao 38°
aniversário da Associação. As
solenidades foram abertas
com a tradicional Missa em
Ação de Graças, desta vez
na igreja Santa Generosa, na
região da Avenida Paulista.
Uma semana depois
aconteceu a celebração
festiva, com inovações que
surpreenderam a todos.
A pracinha de saudosa
lembrança, com seresta e
bandinha no coreto, pipoca,
algodão-doce e realejo fez
contraponto com a decoração
da entrada onde foi utilizada
tecnologia digital de ponta
sob o tema “Navegando com
a Afaceesp”. Págs 3 a 6

PLANO NOVO FEAS

DÉFICIT GRUPO C

Ação coletiva – Nova
oportunidade para
quem ficou de fora
Atendendo a vários pedidos de associados,
a Afaceesp decidiu convocar Assembleia
Geral para abrir possibilidade a quem não
aderiu em 2018. Págs 3, 10, 11 e 12

Ações individuais
para questionar a
responsabilidade
do Banco do Brasil
na participação
financeira das
contribuições
mensais. Pág. 7

IMPOSTO DE RENDA SOBRE DÉFICITS.
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Editorial

Gente de todo canto e de
todo jeito, a Nossa Gente

V

ieram de todos lugares. Desde a capital até os
rincões do nosso interior paulista. Acompanhados de familiares e amigos.

Gente de todas as idades. Crianças? também.
Jovens? Sim. De idade e, sobretudo, de espírito.

Preocupados com a situação da previdência e da
assistência médica? Sem dúvida alguma!!!
Mas vieram, plenos de entusiasmo, para celebrar e confraternizar.
Com sorrisos, a homenagear os versos dos poetas Cartola/Elton Medeiros “...pois
chorando, eu vi a mocidade perdida”.
Vieram para celebrar, antes de tudo, a vida e aproveitar a oportunidade proporcionada pelas comemorações dos 38 anos da Afaceesp para rever colegas e compartilhar dos momentos agradáveis no evento realizado no último dia 12 de setembro
no Expo Barra Funda.
Como das outras vezes, só não veio quem não quis ou quem não pôde.
Compartilho a satisfação de reafirmar que não obstante reconhecer que o momento
atual representa a pior situação já enfrentada pelos aposentados da Nossa Caixa, a
Afaceesp exercitou mais uma vez o seu papel de entidade acolhedora e inclusiva,
funções basilares as quais permitem o exercício da função fundamental de lutar em
favor dos interesses dos seus associados.
Celebrar em momento difícil é uma boa forma de lutar. Significa firmeza de
rumo. Aliás, muito bem representado no selo comemorativo dos 38 Anos: Lutando
e Celebrando.
Reafirma-se aqui o que foi dito na saudação aos participantes do evento: a maneira
mais adequada de manifestar solidariedade em face da tenebrosa situação enfrentada
pelos aposentados da Nossa Caixa é continuar lutando e celebrando a nossa capacidade de enfrentar os desafios. Nas páginas da presente edição constam exemplos.
Tem festa, mas também tem luta.
Cordialmente,
Pedro Paulo Galdino
Diretor Presidente da Afaceesp
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GESTÃO MARÇO/2015 - FEVEREIRO/2021

DIRETORIA EXECUTIVA
Pedro Paulo Galdino – Diretor Presidente
Maria José Pecoraro – Diretora VicePresidente Preservação de Direitos
Antonio Alberto Giangiácomo – Diretor
Vice-Presidente Administrativo/Financeiro
Cacilda Maria Ferreira – Diretora
Vice-Presidente Patrimonial/Investimentos
Anna Schattan – Diretora Adida da Presidência
Claudio Jorge Farid Haddad –
Diretor Administrativo
Dimas Gabriel – Diretor de Eventos
Eida Benuth Brock – Diretora Social
Marilena Baccelli – Encarregada Social
Nilcea Aparecida de Lima –
Encarregada de Relações Públicas
Maura Okumura Ribeiro de
Souza – Diretora Financeira
Marisa Nicaido Ribeiro – Tesoureira Chefe
Graças Maria Santos– 1º Tesoureiro
Anna Batemarchi – 2º Tesoureiro
Jaine Trindade dos Santos –
Diretora de Patrimônio
Nelson Geraldo Bonello –
Assistente de Patrimônio
Neusa Gomes de Carvalho – Diretora Jurídica
Primo de Macedo Minari –
Assistente do Departamento Jurídico
Silvia Maria de Alvarenga Martins
– Secretária da Diretoria Administrativa
CONSELHO DELIBERATIVO
Décio Pereira Coutinho • Adiléa Claro Coelho •
Antônio Aparício Martinez Miron • Benedito Celso
de Oliveira Moreira • Carlos Adalberto Gonçalves
• Claudiner Marconatto • Edgar Cândido Ferreira
• Edson Canata Deveze • Antônio Graciani • Eny
Cavalheiro Barbulio • Florisvaldo Catellani • Ignez
Santiago Lopes Carreiro Fiel • Jair Aquiles Bautto
• João Figueira • Jesus Ludovico dos Santos • José
Carlos Caurim • José Carlos de Oliveira • José
Osmar dos Santos • José Luiz Hungaro • José Luiz
Verdelle • Leila Issuani Carneiro • José Zamai •
Magda Aiello • Maria de Lourdes Rocha Cupido
• Malta Marisa Salomoni • Maria Inez Santos
• Maria Tereza Camargo • Regina Margarete
Lebre • Sergio Jacomini • Silvio De Souza Gomes
Filho • Roberto Rodrigues Maldonado • Sueli
Mastrogiovanni Haddad • Yoshio Togashi
CONSELHO FISCAL
João Décio Frederico • Massahiro Kishinami
• Nelson Edi Pereira • Odete Álamo
Pinheiro Rulli • Elza Aparecida Lopes
CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Anna Schattan (Licenciada) • Maria
José Pecoraro (Licenciada) • Pedro Paulo
Galdino (Licenciado) • Pedro Mazine
FUNCIONÁRIOS
Ana Carla Maia • Antônio Augusto Pontes Neto
• Bruna Moreira Deboni Diniz • Carla Cristina
A. Alves • Ileires Rodrigues Queiroz • José Carlos
Teixeira Silva • Marcelo Fernando Gomes •
Maria de Fátima Cella • Maria de Fátima M.
Cabral • Marinalva Gonçalves do Nascimento
• Mauricio Rodriguez Huarachi • Pamella
Cordeiro • Raphael Aparecido Monteiro • Sidney
de Olveira Junior • Vanessa Guimarães Silva
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Missa em Ação de Graças

J

á é tradição realizarmos missa em comemoração aos
aniversários da A faceesp e no dia 5 de setembro aconteceu nossa Missa em Ação de Graças em um local mais
que especial, a Igreja Santa Generosa.
Além da participação dos associados e colegas, mais
uma vez contamos com o Maestro Edson e Coral para
celebrar uma tarde com muita fé.
O cantor Ary Sanches esteve presente pelo segundo
ano consecutivo e trouxe muita harmonia ao ato religioso.
Foi um ano que tivemos a oportunidade para refletirmos sobre a nossa caminhada, e agradecer a Deus pela
vida e pela disposição de lutar mesmo com as dificuldades
enfrentadas.

Ações coletivas

Déficit Grupo C – Novo Grupo de Associados

O

Esclarecimentos

edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária publicado nesta edição aplica-se para quem não
aderiu à convocação da Afaceesp feita em 2018.
Nova oportunidade – Lembrando, em meados de 2018 a
Afaceesp ofereceu a oportunidade para que seus associados aderissem às medidas judiciais coletivas para questionar a situação
deficitária provocada pelos efeitos da mudança de premissas
atuariais, regime de financiamento das pensões por morte e
recálculo de benefícios por conta de ações trabalhista.
A maioria dos associados aderiu, o equacionamento do déficit
foi efetivamente implantado em abril de 2019 e a ação coletiva

para questionar o efeito das ações trabalhistas já foi distribuída.
Encontra-se em fase de preparação a outra ação coletiva para
questionar o efeito das premissas atuariais e o regime de financiamento das pensões por morte.
Encontram-se representados, tanto na ação coletiva já distribuída como na em fase de preparação, todos os associados
que autorizaram expressamente.
Agora, está sendo colocada uma nova oportunidade àqueles
que não aderiram em 2018.
Mais detalhes, na página 10 em diante.

AFACEESP - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO NOSSA CAIXA - CNPJ - MF Nº 50.055.102/0001-82

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
ASSOCIADOS – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convocados os associados integrantes do Plano de Benefícios do Regulamento Geral do Economus, que não concederam
autorização específica por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária instalada no dia 23 de julho de 2018 para, mediante a realização de
nova Assembleia Geral Extraordinária, nos termos dos Art. 21, Art. 22, §2º, Art. 23, Art. 24 e Art. 25, §1º do Estatuto Social, a ser instalada
na sede da entidade, situada à Rua XV de Novembro, 200, 2º andar, São Paulo - SP, no dia 07 de novembro de 2019, às 10 horas em
primeira convocação ou 30 (trinta) minutos após, em segunda convocação, tomar conhecimento e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) nova possibilidade de autorização para a Diretoria Executiva propor medidas judiciais coletivas cabíveis contra o patrocinador – Banco
do Brasil e/ou entidade de previdência fechada – Economus, visando discutir as responsabilidades desses diante da situação deficitária do
Plano do Regulamento Geral provocada pelos efeitos de ações judiciais trabalhistas, ajustes de premissas atuariais e alteração do regime
de financiamento de pensões por morte, e todas as suas consequências; 2) deliberar sobre as condições de honorários advocatícios
devidos para o acompanhamento e finalização das ações judiciais; 3) outros assuntos correlatos e pertinentes. A Assembleia ora convocada
funcionará em caráter permanente e ficará aberta até o dia 22 de novembro de 2019.
São Paulo, 18 de outubro de 2019.
Pedro Paulo Galdino
Diretor Presidente
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Festa dos 38 anos

O mar e coisas afins serviram como inspiração da celebração de aniversário da entidade

Navegando com a Afaceesp... porque navegar é preciso

N

a noite de 12 setembro, quinta-feira que
registrou uma das mais altas temperaturas já verificadas no inverno paulistano
– algo próximo de 35ºC –, a Afaceesp celebrou
seu 38° aniversário. Mais de 1200 pessoas literalmente embarcaram no festejo, intitulado “Navegando com a Afaceesp”. Associados de todas
regiões do Estado e até de outras paragens compareceram à solenidade, que teve ainda a participação de dirigentes de entidades de aposentados, associações
co-irmãs e representantes de empresas parceiras da entidade.
Diretores, conselheiros e funcionários da Associação também
fizeram parte.
O presidente da Afaceesp fez um rápido discurso de saudação,
contextualizando o tema da festa com recentes episódios relacionados aos aposentados do incorporado Banco Nossa Caixa.
“As reduções de benefícios de aposentadoria e as preocupações
com assistência médica vinculada ao Feas até poderiam gerar
dúvidas obre a conveniência de celebramos festivamente os 38
anos. Contudo, para nós da administração da Afaceesp celebrar

é preciso, principalmente para demonstrar que não
nos abatemos perante as dificuldades.”.
DANÇA – Uma das atrações da noite, o concurso
de danças envolvendo associados foi novamente
realizado. O repertório incluiu sucessos nos ritmos
balada, bolero, valsinha, cha cha cha, tango, samba,
além de um medley com canções de Trini Lopez.
Novidade em relação às edições anteriores foram
apresentadas: na avaliação técnica, os os jurados julgaram os
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Festa dos 38 anos
casais com foco no desempenho dos associados.
O júri técnico apontou
Vera Lucia Marçal e José
Augusto Rodrigues, de São
José do Rio Preto, como
vencedores. O casal recebeu
como prêmio smartphones
Samsung A10. Na escolha
popular, com votação pelos associados, o par formado por Maria Judith
Santos de Mello e Lucas Eduardo de
Morais Freitas, de Taubaté, sagrou-se vitorioso. Eles foram premiados
com smartphones Moto G7.
ATRAÇÕES – A solenidade deste
ano marcou pela apresentação de
variadas atrações. Os personagens
receptivos, destaques em celebrações
passadas foram substituídos pela instalação temática “Transatlântico”. No salão foram disponibilizados totens para fotografias – os tradicionais banners continuaram oferecidos – e um
coreto remeteu a uma típica pracinha do interior, com direito
a realejo, carrinhos de pipoca e algodão doce.

Os participantes lotaram a “praça central” para acompanhar
as atrações musicais do coreto. O primeiro a se apresentar foi
o cantor Ary Sanches, num show com direito a seresta, antigos sucessos da era de ouro do rádio, além de hits da época da
Jovem Guarda, movimento do qual é um dos grandes

O transatlântico onde todos embarcaram

Uma grande instalação concebida com utilização de tecnologia
mapeada projetava imagens de um navio ancorado, aguardando
os passageiros para o início de um cruzeiro. Os passageiros citados
na verdade eram os participantes da celebração comemorativa de
38 anos da Associação, batizada “Navegando com a Afaceesp”.
Ao embarcarem, as pessoas eram levadas a um túnel, uma espécie

de corredor interno, que reproduzia diferentes ambientes de uma
embarcação: cassino, boate, piscinas...
Após percorrerem essa galeria, todos eram conduzidos ao salão
do navio, o próprio salão do Expo Barra Funda, casa que tradicionalmente sedia as solenidades festivas da Afaceesp. A viagem
estava prestes a começar.

6
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Festa dos 38 anos

representantes. Na sequência, a bandinha
que figurou como atração do festejo ocupou o
espaço para executar um repertório eclético, com
sucessos do cancioneiro popular e conhecidos
hinos e marchas militares, tradição nas antigas
festas interioranas.
CARAVANAS – De norte a sul... de leste a
oeste. Novamente a presença de associados de
todo Estado pode ser registrada. Cada vez mais
organizadas e numerosas, as caravanas são organizadas pela
Afaceesp com a colaboração dos representantes regionais.
A festa de 38 anos da Afaceesp teve as presenças de associados de Santos, Taubaté, Sorocaba, Campinas, Ribeirão
Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente
Prudente, Marília, Araraquara, Rio Claro, além da Capital
e Grande São Paulo.

A festa ainda teve prêmios
A solenidade festiva de 38 anos da Afaceesp teve ainda
o sorteio de prêmios, aberto à participação de associados
e convidados. Como tradicionalmente acontece, diretores
e conselheiros da entidade se revezaram na retirada dos
cupons sorteados e na entrega dos prêmios aos contemplados. Caliel Albanesi Santos levou para casa um Televisor Samsung 32” LED HD, o mesmo prêmio entregue a
Ernesto Benedito Asbahr. Odilia Flores ficou com o Vale
Viagem CVC.

Todas as fotos da festa estão
disponíveis na pagina oficial
da Afaceesp no Facebook
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Auditoria Feas

C

Afaceesp apresenta informações aos
auditores contratados pelo Economus

onforme divulgado anteriormente,
os conselheiros deliberativos eleitos do Economus, Américo, José
Carlos e Max Freddy, fundamentaram pedido de auditoria externa no Novo Feas
em agosto de 2018. O pedido foi aprovado somente em maio de 2019, e até o fechamento desta edição os trabalhos não
estavam concluídos.
Ao tomar conhecimento da empresa
contratada para os serviços, a Afaceesp
notificou a Grant Thornton acerca dos
vários aspectos que pontificaram a questão

C

da assistência médica subsidiada pelo
fundo Feas, desde o ano de 2009, quando
ocorreu a incorporação do Banco Nossa
Caixa pelo Banco do Brasil.
Além das informações e fundamentações já colocadas pelos conselheiros
eleitos, a consultoria teve conhecimento
de aproximadamente meia centena de
decisões judiciais transitadas em julgado
que beneficiam os usuários dos planos
Pamc Feas e Básico Feas (custeio mensal de 4,72% por usuário) e condenam
solidariamente o Banco do Brasil a

manter aos serviços (esse é o pedido
fundamental em todos os processos). Na
comunicação aos consultores, a direção
da Afaceesp enfatizou que as informações fornecidas precisam ser levadas em
conta sob pena de comprometimento
da conclusão dos trabalhos em face dos
motivos apresentados para a realização
da mencionada auditoria. De outro lado,
a Afaceesp continua mantendo contatos permanentes com os conselheiros
eleitos na busca de informações sobre
a evolução do assunto.

Novas ações individuais contra reajustes plano Novo
Feas – Cobrar responsabilidade do patrocinador

onforme informações divulgadas
pelo Economus, o plano Novo Feas
está deficitário e por isso foi adotado procedimento de aumentar o valor
do piso – que saltou de R$ 150,00 para
R$ 600,00 – e estão previstas outras medidas que certamente trarão mais ônus
para os usuários.
E o patrocinador? Não podemos esquecer

da responsabilidade do Banco do Brasil na qualidade de sucessor do Banco
Nossa Caixa e, portanto, patrocinador
do Economus, conforme já reconhecida
em outras demandas judiciais relacionadas com os planos FEAS Básico e FEAS
Pamc (mensalidade à razão de 4,72%
por usuário).
Novo Feas – Informações mais
recentes e a viabilidade de
questionar a responsabilidade
do patrocinador – Atendendo

pedido feito pela Afaceesp, o
escritório de advocacia realizou
estudos de viabilidade à vista das
informações mais recentes, e concluiu
pela possibilidade de propor medidas na
Justiça do Trabalho para responsabilizar o

Banco do Brasil na participação financeira
nas contribuições mensais para a
assistência médica dos aposentados

dos grupos B e C que estejam inscritos
no plano Novo Feas.
Ações individuais e honorários diferenciados para associados da Afaceesp –

Em vista da parceria com a Afaceesp,
principalmente quanto ao fornecimento de subsídios para as
teses jurídicas e discussão conjunta das estratégias decorrentes,
o escritório praticará honorários
diferenciados com redução para
quem for associado da entidade.
Formação de grupos – A ideia é a

de, apesar de ser ação individual (com procuração passada
diretamente para os advogados), formar grupos com várias pessoas,
com objetivo de diminuir os custos dos
processos, em face da possibilidade de
rateio entre os integrantes.
Contatos – Para mais informações, prin-

cipalmente condições contratuais, honorários e eventuais custos, os interessados deverão entrar em contato diretamente com o escritório de advocacia:
(11) 3291-3355.
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PENSÃO POR MORTE – ATENÇÃO

Grupo B admitidos entre 22/01 e 13/05/1974

A

responsabilidade pelo custeio dos benefícios de aposentadorias e pensões por morte para os
integrantes desse agrupamento é do Banco do Brasil, por intermédio do Economus.
Isso porque, desde a época do Banco Nossa Caixa, a Secretaria da Fazenda recusou assumir
tal responsabilidade. Informalmente, esse agrupamento é conhecido como “buraco negro” do Grupo B.
Portanto, é recomendável que os aposentados que ingressaram na Nossa Caixa no período em
referência orientem seus familiares para que nos casos de pedido de pensão por falecimento recorram
diretamente ao Economus e não à Secretaria da Fazenda.

P

Feas: Ação coletiva e ações individuais

edido não deixa dúvidas quanto à responsabilidade do
patrocinador. A reportagem do Nosso Tempo entrou em
contato com a Dra. Vivian Cavalcanti de Camilis, responsável pela coordenação das medidas judiciais questionando a alteração do Regulamento original do Feas ocorrida em 2009 e que implicou cobrança unilateral de
custeio à razão de 4,73% per capita. A advogada, integrante da banca Innocenti Advogados Associados
atualizou as informações.
Ação coletiva da Afaceesp – A vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), em 11/02/2019 negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Banco
do Brasil e Economus, reafirmando a competência
da Justiça do Trabalho para
apreciar a ação. Em razão desta
decisão, o Banco do Brasil e o Economus recorreram ao Supremo Tribunal Federal, sendo o caso distribuído
ao Ministro Celso de Mello, que rejeitou o recurso em decisão
monocrática.
O Banco do Brasil e o Economus recorreram para o plenário
da Turma do STF e até o momento do fechamento desta edição

aguardava-se a manifestação.
Se a Turma do STF mantiver a rejeição dos recursos do
Banco do Brasil e do Economus, o processo da ação coletiva
retornará ao TRT-SP para nova decisão de mérito.
Ações individuais – Foi lembrado que existem aproximadamente 50 ações individuais, beneficiando cerca
de 850 titulares e que já transitaram em julgado. Ou
seja: foi reconhecido o direito da manutenção do
Plano de saúde Feas, responsabilizando inclusive o Banco
do Brasil, nos termos do pedido
feito nos processos (petição inicial). A Dra. Vivian salientou que o pedido é claro
ao responsabilizar o Patrocinador, tal qual na ação
coletiva. Vamos conferir:
“a) Obrigação de fazer das
reclamadas para que sejam compelidas a manter
todas as condições do plano de saúde Feas originalmente concedidas aos autores, dependentes e agregados, devendo todas
as obrigações serem sucedidas pelo Banco do Brasil, que deverá
garantir, no mínimo, todas as vantagens e condições contratuais
até então estabelecidas…”.

Olho Vivo
Dois assuntos para acompanhar
Autuação de dirigentes do Economus pela Previc – A
Afaceesp solicitou informações e aguarda resposta da direção
do instituto sobre o fato.
Investimento no empreendimento Bela Cintra Corporate
– Os conselheiros eleitos não aceitaram as justificativas para
a aplicação e o Conselho Deliberativo decidiu encaminhar à
Previc para análise.

Apoia essa causa
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Imposto de Renda sobre déficits

Medidas judiciais contra taxação
Sentença ficou limitada aos residentes na Capital
Distribuído novo
Mandado de Segurança
para os associados
das demais cidades.
Conforme informado anteriormente, foi distribuído Mandado de Segurança para beneficiar
todos associados. No entanto, foi
concedida liminar somente para os
residentes na Capital. Essa decisão foi
confirmada por sentença (significa que
não tem mais a precariedade que caracteriza as
decisões liminares).
Também já informado, os advogados da Afaceesp ingressaram
com um outro Mandado de Segurança na Justiça Federal em
Bauru, para representar todos os demais associados não residentes na Capital. Essa medida foi despachada para que a Receita
Federal se manifeste e aguardava-se decisão até o momento do
fechamento desta edição.
Eficácia da decisão na Capital – A decisão ainda não foi
implementada porque resta pendente o julgamento de embargos de declaração da Afaceesp para esclarecer sobre a forma de
aplicar a redução do Imposto de Renda. Isso porque a Receita se
manifestou no sentido de que o abatimento do imposto deveria
ocorrer no momento da declaração de ajuste anual. Os advogados

da Afaceesp entendem que o
mais adequado seria que o abatimento seja feito mensalmente
na retenção do imposto na fonte,
uma vez que os associados “continuam experimentando severa perda
de poder aquisitivo”. Assim, aguarda-se
que o juiz se manifeste no sentido do
que foi requerido e que o Economus seja
cientificado para cumprir a decisão.
Por que insistir no instrumento do Mandado
de Segurança invés de ação coletiva normal?
Para evitar o risco de arcar com os custos de sucumbência.
Se o pedido for julgado desfavorável ao final da ação, teríamos
que arcar com a condenação de custos para pagar os honorários
da parte contrária, que poderão ser elevados em razão do valor
da causa envolvida.
Decisão pode abrir caminhos favoráveis
para as demais medidas
Apesar de limitada aos residentes na Capital e ao percentual de abatimento de 12%, os argumentos do juiz foram bem
objetivos no sentido de que a legislação não faz distinção entre
contribuição normal e contribuição extraordinária conforme
pretende o entendimento da Receita Federal.

STF modula decisão sobre taxação de inativos (11%)

O

Ações com sentença até maio 2018 permanecerão na Justiça do Trabalho

plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF), em sessão de 21
de agosto de 2019 decidiu que as
ações judiciais que já tenham sentença de
mérito proferidas pela Justiça do Trabalho
até maio de 2018 continuem tramitando pela mesma. A decisão
se deu pelo instituto da Modulação, porque o STF havia decidido
em maio de 2018 que as questões
referentes a contribuição previdenciária de
inativos (11%) é de competência da Justiça Comum. Se não houvesse a modulação,
tanto a ação coletiva movida pela Afaceesp
como inúmeras ações individuais que estavam suspensas nas instâncias da Justiça do
Trabalho seriam anuladas e seria retomada

a cobrança da contribuição previdenciária
de 11% (inclusive com possibilidade de ser
aumentada futuramente). Sem contar a
possibilidade de, retornando a folha para
a Secretaria da Fazenda, haver supressão

Geral realizada, envolvendo os admitidos
pela Nossa Caixa até maio de 1974.
Acórdão já foi publicado – Próximos
passos – A Dra. Vivian Cavalcanti, do
escritório Innocenti Advogados
Associados, informou que após
a publicação do acórdão os processos deverão retomar os trâmites que estavam suspensos.
Os processos com decisões já transitadas
em julgado (caso da Ação Coletiva da
Afaceesp) serão baixados para a Vara de
origem para fins de liquidação. Os processos individuais com sentença antes do
dia 21 de agosto de 2018 continuarão a
tramitar normalmente.

IMPORTANTE
de algumas verbas salariais. Por isso a decisão foi muito importante!
Discussão recente na Afaceesp – Os
associados envolvidos na questão puderam
ter conhecimento das ameaças que pairavam
no ar em recente discussão na Assembleia
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AÇÃO COLETIVA DÉFICIT

P

Associado do Grupo C, nova oportunidade para
quem não aderiu à convocação anterior

ra entender do que se trata – Em meados de 2018, já conhecendo a nova situação deficitária do plano do Regulamento Geral (Grupo C), a Afaceesp colocou à disposição dos associados a alternativa de autorizar a representação
judicial em ação coletiva a ser proposta.
Os associados que aderiram por intermédio de autorização
expressa já estão representados na Ação coletiva que foi distribuída recentemente (ver box abaixo).
Esses mesmos associados também serão representados na Ação
coletiva que está sendo preparada, tratando da parte do déficit
originado pela questão das premissas atuariais e da alteração

feita quanto ao regime das pensões por morte.
Todavia, por razões estritamente pessoais, vários associados
preferiram não aderir naquele oportunidade.
É para essas pessoas que o Conselho de Administração da
Afaceesp deliberou conceder nova chance, daí porque a convocação de outra Assembleia Geral Extraordinária, cujos detalhes
e orientações fazem parte desta edição.
Recomenda-se a leitura atenta do material e a tomada urgência
das medidas conforme as instruções pertinentes. O prazo é curto.
Quem já aderiu e mandou a sua autorização expressa em
2018, não há nada a providenciar.

Entenda do que se trata!

Ação Coletiva da Afaceesp – Déficit pelas Ações trabalhistas

E

Pedido não tem “tiro no pé” dos participantes. Afaceesp entrou com ação coletiva
para que parte do déficit seja de responsabilidade exclusiva do patrocinador
(BB) porque os atos ilícitos foram praticados na condição de empregador

mpregados do BNC/BB recorreram à Justiça do Trabalho reclamando verbas salariais que não foram pagas
corretamente. Ganharam as ações individuais e solicitaram também os reflexos no plano de benefício de aposentadoria complementar (porque se tivessem recebido as verbas
nos seus devidos tempo e valores, o valor do benefício também seria maior, pois as contribuições para o plano de previdência também teriam sido maiores).
Foi recalculado o valor do beneficio, porém, não havia
reserva para garantir o pagamento da diferença. Até 2012 a
diferença era paga pelo BNC/BB.
Em 2012 o Banco do Brasil deixou de pagar, sem nenhuma

justificativa, gerando um déficit para todos os participantes.
A Afaceesp entrou com Ação Coletiva para que esse déficit
seja de responsabilidade exclusiva do patrocinador (BB) porque
os atos ilícitos foram praticados na condição de empregador.
Na Ação Coletiva é pedida que seja declarada a responsabilidade exclusiva do BB pelos impactos financeiro e atuarial
no plano de benefícios em face das ações trabalhistas (inclusive
as ainda não transitadas em julgado) e que na procedência
da Ação Coletiva seja determinado as devoluções dos valores
indevidamente cobrados dos participantes.
Quem está representado na Ação? Os associados da Afaceesp
que assinaram a autorização expressa em 2018.

QUADRO RESUMO DAS ORIENTAÇÕES – Assembleia de 07 de novembro de 2019
➤➤ Participantes – Somente associados da Afaceesp e integrantes
do Grupo C, que não aderiram em 2018 (na Assembleia instalada em 23 de julho de 2018).
➤➤ Finalidade – Abrir nova oportunidade para autorizar a
Afaceesp discutir situação deficitária cujo desconto começou
em Abril de 2009.
➤➤ Autorização por meio de formulário específico a ser devolvido
devidamente preenchido e assinado até o dia 22 de novembro
de 2019.
➤➤ NÃO DEIXAR PARA A ÚLTIMA HORA – Optar pela
entrega presencial (ou por meio de portadores), evitando remessa via correios. Veja como nas Orientações detalhadas.

➤➤ Não haverá custos financeiros iniciais para os associados – Os
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) serão devidos
e cobrados somente em caso de êxito da ação judicial e sobre
o proveito econômico efetivamente auferido em razão dela,
inclusive se o processo findar em acordo.
➤➤ Escritórios encarregados – Direito Social (Porto Alegre) e
D’ávila Coelho (São Paulo). Os custos iniciais serão bancados pela Afaceesp, por isso é importante que a adesão à nova
oportunidade seja representativa sob o ponto de vista quantitativo.
➤➤ Possibilidade de adesão para quem não for associado, desde
que se associe juntamente com o preenchimento e remessa do
formulário de autorização.
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AFACEESP – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO NOSSA CAIXA

Assembleia Geral Extraordinária a ser instalada em 07/11/2019
ORIENTAÇÕES GERAIS
Importante – Leia com bastante atenção.
1. Quem poderá participar? – Somente associado da Afaceesp em gozo dos seus direitos associativos, desde que participante
do Plano do Regulamento Geral do Economus, conhecido como plano do Grupo C e que não aderiu em 2018.
Plano do Regulamento Geral é o plano da modalidade de Benefício Definido (BD), – concessão de aposentadoria e
pensão complementar que foi saldado em 2006.

Obs. – Não é para integrante do plano do Regulamento Complementar nº 1 (Grupo B), nem do Regulamento Complementar nº 2 (Grupo A) e nem do plano PrevMais, e nem é para quem já aderiu em 2018, concedendo autorização nos
termos da Assembleia de 23 de julho de 2018.

2. Assembleia será instalada no dia 07 de novembro de 2019 e permanecerá em aberto até o dia 22 de novembro de 2019 –
Para que os associados interessados disponham de tempo para manifestar expressamente a vontade de serem representados
judicialmente pela Afaceesp.
3. De que modo será feita a manifestação do associado? – Até o dia 22 de novembro de 2019, por intermédio de formulário
específico com porte-pago, que será enviado previamente aos associados.

A devolução, após devidamente preenchido e assinado o formulário específico, poderá ser feita pelos Correios ou entregue
presencialmente ou via WhatsApp ou via e-mail. Não deixar para o final para evitar atrasos nos fluxos das correspondências.
NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA.
Atenção especial no preenchimento – Preencher: os dados de forma legível e cuidar no momento de datar (de 23 de julho a 07
de agosto de 2018). Se a transmissão for via WhatsApp, remeter o original posteriormente.

4. Das medidas judiciais em pauta na Assembleia – Conforme consta no edital de convocação, discutir por meio de medidas
judiciais coletivas, as responsabilidades em face da nova situação deficitária provocada pelos seguintes eventos : a) alteração
do regime de financiamento das pensões por morte; b) ajuste de tábua de mortalidade e outras premissas e, c) recálculo de
benefícios decorrentes de ações judiciais trabalhistas
Os eventos mencionados provocaram aumento das Reservas Matemáticas (passivo do plano) e implicaram aumento do déficit
e consequente necessidade de equacionamento que por sua vez resulta em prejuízo dos participantes, ativos e aposentados.

4.1. Os temas a serem discutidos em juízo serão abordados, a critério da estratégia dos escritórios contratados pela
Afaceesp, numa única ação coletiva, ou isoladamente por meio de ações coletivas específicas.

4.2. Custos financeiros das medidas para o associado – Somente em caso de êxito das medidas, à razão de 10% (dez
por cento) sobre os benefícios de natureza econômico-financeira efetivamente auferidos em decorrência das medidas
judiciais, a título de honorários advocatícios. Significa dizer que só haverá custo se houver benefício. Serão devidos
também na eventualidade de haver acordo judicial/extrajudicial no curso da ação.
4.3. Considerado o instrumento processual que os escritórios de advocacia pretendem utilizar não são previstos os chamados custos e honorários de sucumbência, daí porque os custos das medidas judiciais para os associados que dela
venham a ser beneficiados se restringem aos honorários vinculados ao êxito, conforme item 4.2 acima.

4.4. Compensação/abatimento dos honorários de 10% (item 4.2) – Caso, no final com êxito, a parte contrária à Afaceesp
vier a ser condenada a pagar honorários de sucumbência, poderá haver abatimento no valor dos honorários devidos
pelos associados beneficiados, nos termos do contrato firmado entre Afaceesp e os escritórios de advocacia.
4.5. Os custos de honorários iniciais junto aos escritórios de advocacia para preparar e distribuir as medidas, assim como
as despesas incorridas durante o trâmite, serão bancados pela Afaceesp.
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5. Dos escritórios contratados – Escritório de Direito Social com sede em Porto Alegre e D’Ávila e Coelho Advogados, com
sede em São Paulo.
6. Afaceesp somente poderá representar quem for associado – Conforme exaustivamente informado, a C
 onstituição Federal
e legislação aplicável determina que somente associados podem ser representados judicialmente por Associação constituída
há mais de um ano. E desde que expressamente autorizada.

6.1. Não adianta autorizar depois da ação estar em andamento – Quando da efetiva distribuição das medidas judiciais,
serão relacionados os associados que autorizarem expressamente a representação judicial a ser feita pela Afaceesp.
Portanto, SOMENTE OS ASSOCIADOS QUE AUTORIZAREM EXPRESSAMENTE SERÃO REPRESENTADOS NAS MEDIDAS JUDICIAIS COLETIVAS AQUI TRATADAS.

7. Não associados? – Aposentados ou ainda em atividade, desde que integrantes do Plano do Regulamento Geral do
Economus, podem se associar à Afaceesp e participar das medidas judiciais em pauta.
7.1. Procedimento – Preencher e entregar na secretaria da Afaceesp os formulários específicos de filiação.

8. A decisão é de cada um. Cabe repetir: ficar inerte, ou lutar para obter o ressarcimento dos prejuízos que serão gerados por
novo equacionamento de déficit que brevemente será implementado.

E

Reunião com representantes regionais

ncontro realizado no último dia 10
de outubro, serviu para atualizar os
representantes regionais da Afaceesp
sobre os principais assuntos de interesse,
inclusive foi adiantado e explicado com
mais detalhes as principais matérias que
estão sendo divulgadas na presente edição.
Estiveram presentes representantes de
todas as regiões do interior.
Nova chance para ações coletivas
sobre o déficit – O assunto que ocupa as
páginas 10, 11 e 12 foi objeto de destaque

nas discussões, uma vez que a atuação dos
representantes será muito importante para

esclarecer os associados que não aderiram
em 2018 e que agora terão uma nova
oportunidade
Confraternizações de final de ano
nas regionais do interior – Os participantes puderam conhecer e discutir
sobre os critérios para a realização desses
importantes eventos que já se tornaram
uma tradição no calendário da Afaceesp.
Foi possível perceber que em todas as
regiões os representantes já estão se movimentando para a organização.

MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO

(11) 3521-0500 |
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www.afaceesp.org.br

|
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