
AMAASP 
 

Associação Municipal dos AGPPs e Agentes de Apoio da 

Prefeitura de São Paulo. 
 

Facebook:  https://www.facebook.com/agppaa 

E-mails:  contatoamaasp@gmail.com 

          associacaoagppaa@gmail.com 
 

SETOR JURÍDICO 
 



GUIA PARA AUXILIAR SEUS MEMBROS NAS AÇÕES 

QUE SERÃO REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE 

DE 2017 

 

• AÇÃO JUDICIAL CONTRA ELETROPAULO 

• RENOGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

CONSIGNADOS 
 

AMAASP 

  Setor Jurídico 



O Setor Jurídico decidiu por iniciar seus trabalhos com a 
Ação Judicial contra a Eletropaulo e a Renegociação de 
Empréstimos Consignados, principalmente, porque não 
seria necessário fazermos apenas para os membros da 
AMAASP, há possibilidade de qualquer servidor ou cidadão 
que se interessar, nos procurar também…!!! 
 
Acreditamos que dessa forma contribuiremos para difusão 
da Associação e será uma forma direta de conquistar 
alguma melhoria financeira para os servidores, familiares e 
até amigos…!!! 
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Iremos relatar os motivos, custos, cronograma e passos, de como serão 
efetivadas esses serviços. 
 
Iniciando pela Ação Contra a Eletropaulo, o Governo do Estado calcula 
indevidamente o valor do ICMS a ser cobrado na conta de Luz, a base de 
cálculo do ICMS adotada pelo governo paulista incorporou o valor referente 
à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), o que não deveria 
ocorrer, pode se chegar a uma redução de até a 35% de economia, mais 
estorno dos valores pagos nos últimos 5 (cinco) anos. 
 
A Renegociação do Empréstimo Consignado, recai principalmente sobre 
possíveis juros abusivos, que com um número mínimo de interessados, 
poderemos reduzir o valor das parcelas, a quantidade de meses e 
consequentemente, o valor final, que poderá ter uma queda 
considerável…!!! 
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Uma vantagem desses serviços, é que eles não terão custos iniciais, ou seja, não 
será cobrado qualquer tipo de taxa ou valor administrativo. 
 
Terá apenas um custo final, e apenas se conseguirmos êxito nas ações, da seguinte 
forma: 
 
• Eletropaulo 
Em caso de vitória judicial, será cobrado honorários advocatícios, em cima do 
estorno líquido, nos seguintes percentuais: 20% para Associados, 25% para Filiados 
e 30% para os demais interessados, sendo que desses percentuais, 5% será 
revertido para a Associação. 
 
• Renegociação de Empréstimos Consignados 
Em caso de sucesso na negociação, será cobrado uma Taxa Máxima de R$ 50,00 
(cinquenta reais), para cobrir os custos administrativos, como locomoção, 
impressões, xerox, folhas de sulfites, entre outros. 
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• Cronograma - Eletropaulo e Renegociação 

 
- De 18/02/2017 à 09/04/2017 - Divulgação Geral; 

 
- De 10/04/2017 à 28/04/2017 - Coleta da Documentação e Prazo 

Final para Associar e/ou Filiar (não é obrigatório); 
 

- De 02/05/2017 à 12/05/2017 - Conferência da Documentação,  
Devolutivas e Seleção; 
 

- A partir de 15/05/2017 - Petição Inicial no Judiciário e Início de 
Contato com Bancos para Renegociação dos Empréstimos. 
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Check List - ELETROPAULO 
 

- Procuração / Autorização assinada; 
- Cópia simples do RG e CPF, ou de qualquer outro documento oficial que 

contenha ambos os dados (CNH, carteira profissional, etc.); 
- Cópia simples de um comprovante de endereço; 
- Cópia simples de uma conta de luz (caso o comprovante de endereço seja a 

própria conta de luz, não há necessidade de novo documento); 
- Os não Associados / Filiados necessitarão trazer as contas de luz a partir de abril 

de 2012, para ingresso com ações individualizadas; 
- Caso a conta esteja em nome de terceiro, vamos necessitar do mesmo rol de 

documentos do titular, além de uma comprovação de parentesco (certidão de 
casamento, nascimento, etc.), ou o titular é que deverá nos procurar; 
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Check List - RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO 

 

- Procuração Simples Assinada; 
- Contrato de Empréstimo Consignado ou a projeção fornecida pelo 

próprio banco; 
- Cópia simples do RG e CPF, ou de qualquer outro documento 

oficial que contenha ambos os dados (CNH, carteira profissional, 
etc.); 

- Cópia simples de um comprovante de endereço; 
- Whatsapp (caso tenha) para contato de negociação (pode ser 

anotado no verso da procuração). 
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Ação contra a Reposição de 0,01% nos Salários dos 
Servidores 

 
 

- Informamos a todos que estaremos iniciando nossa luta para uma 
reposição digna nos salários dos companheiros, e para tanto 
estaremos ingressando como parte no processo Rext 565.089, que 
está tramitando no Supremo Tribunal Federal, e trata do direito 
dos Servidores de serem indenizados caso o poder público não 
realize reajustes anuais, ou realizem ações unicamente cosméticas, 
como o “reajuste” de 0,01% que nos é dado anualmente. 
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Contatos: 
 

Facebook: https://www.facebook.com/agppaa 

E-mail: contatoamaasp@gmail.com 

         associacaoagppaa@gmail.com 

OBRIGADO! 
 


