
Os documentos devem ser enviados para a APCEF por malote ou 
entregues no Escritório de Direito Social (Avenida Borges de Medeiros, 
612 - Centro – Porto Alegre ), não sendo necessário que os mesmos sejam  
autenticados. Mesmo quem já entregou contracheques recolhidos pela 
APCEF/RS,  referente ao processo  nº 200571000099031  solicitamos 
providenciar o relatório junto à FUNCEF.

A  listagem dos integrantes da ação pode ser acessada no 
endereço eletrônico: www.apcefrs.org.br/upload/misc/file/8fb9493a-
365a98bd4af4031c0a3fc46e.pdf

Ricardo Barros Cantalice 
Assessoria Jurídica Previdenciária 

segurojuridico@apcefrs.org.br 
www.direitosocial.adv.br 
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1. Bitributação de 
benefícios da FUNCEF

Os/as associados(as) da FUNCEF no período de 1989 a 1995 não 
tiveram isenção de Imposto de Renda dos valores recolhidos para a 
FUNCEF. Como estes valores  foram tributados no momento da aposen-
tadoria, houve tributação integral dos benefícios recebidos, originan-
do a termo conhecido como BITRIBUTAÇÃO. Após longas discussões 
em ações judiciais, impetradas por assistidos(as) e entidades, inclusive 
a APCEF/RS,  a Receita Federal reconheceu  que houve  tributação de 
novo no recebimento do benefício, ao publicar a IN RFB 1343/13.

A publicação da IN gerou 3 situações, explicitadas a seguir:

1) Para quem se aposentou antes de 2008, somente receberá es-
tes valores se tiver  alguma ação judicial (individual ou coletiva), pois 
a Receita Federal aplica a prescrição de 5 anos. A Receita Federal tam-
bém não reconhece o direito à restituição dos pensionistas que devem 
requerer a restituição judicialmente.

A orientação é  ajuizar ação nestes casos se ainda não há proces-
so tramitando. Mas é importante o cuidado de não encaminhar mais 
de uma ação para execução referente ao mesmo tema pois diversas  
ações coletivas foram ajuizadas durante estes quase 20 anos sob pena 
de ser considerada  má fé e condenação ao pagamento de custas judi-
ciais e honorários advocatícios em dobro ou de sucumbência. A APCEF 
possui ação judicial em processo de liquidação.

EXECUÇÃO DA AÇÃO DA BITRIBUTAÇÃO - 1º GRUPO
(Processo nº 200571000099031) 

 Transitou  em julgado a decisão que julgou favorável a ação da 
bitributação movida pela  APCEF/RS (1º grupo). Com isso, está conso-
lidada a decisão que determina que a União  restitua os valores de Im-
posto de Renda cobrados em duplicidade sobre os valores  de contri-
buições e benefícios da FUNCEF no período 89/95, não cabendo mais  
recursos da União. O próximo passo será a execução do julgado, onde 
serão  apresentados os cálculos dos valores que devem ser restituídos 
a cada um dos  beneficiados da ação. Os cálculos serão apresentados 
individualmente, sendo  necessários, para a sua elaboração, os seguin-
tes documentos: 

•	 carta de concessão de aposentadoria da  FUNCEF, 

•	 relatório de contribuições do período 89/95.

Solicitar o relatório de contribuições para a FUNCEF, agilizando 
desta forma o cálculo do valor para execução do processo. Para tanto, a 
melhor forma é  solicitar para o email gerat@funcef.com.br. 

A Diretoria de Aposentados e Saúde sugere a redação abaixo:

Assunto: Extrato de  Contribuição FUNCEF
matr. XXXXXXXX
  

À FUNCEF    
Solicito o envio do extrato de contribuições realizadas por 
mim à FUNCEF, principalmente do período de Jan/1989 a 
dez/1995. Necessito para que seja efetivada execução em 
processo junto à Receita Federal. 
O extrato pode ser enviado para este e-mail que está 
registrado em meu cadastro.

Contato pelo e-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br 
ou pelo fone (51)3268-1611.



2. EXEmPlO PARA UmA DEClARAÇÃO RETIFICADO-
RA 2010/2009 - Simplificada ou Completa:

2.1.1 - Na Ficha Rend. Trib. Rec. De PJ. Nos dados da Fonte 
pagadora FUNCEF.

•	 Campo Rendimentos Recebidos da Pessoa Jurídica: alterar o valor 
subtraindo a parcela isenta mantendo apenas o valor do INSS, no 
exemplo R$ 8.000,00;

•	 Campo 13º Salário: Alterar o valor subtraindo a parcela isenta, 
mantendo apenas o valor do 13º do INSS, no caso R$ 1.000,00.

2.1.2 – Ficha Rend. Isentos e Não-Tributáveis:

•	 Campo 13: Outros (especifique): Somar ao valor ali eventualmente 
informado, a soma das parcelas isentas, no exemplo: R$ 19.800,00 
+ R$ 2.200,00 = R$ 22.000,00, informando no campo de texto: IN 
RFB 1343/13.

Após realizar estes procedimentos transmitir a declaração retifi-
cadora. Com a transmissão da declaração teremos as seguintes si-
tuações:

• A declaração original tinha recebido devolução e a retificadora au-
mentou o valor: A Receita após processar a declaração retificadora 
devolverá a diferença atualizada.

• A declaração original tinha imposto a pagar e a retificadora dimi-
nuiu o valor ou transformou em devolução: Deverá solicitar devo-
lução, do valor pago ou pago a maior, através do programa PER/
DCOMP no site da Receita Federal.

• Para receber a devolução do IR retido na fonte sobre o 13º apresen-
tar na receita o “Pedido de restituição ou ressarcimento” constante 
do anexo I da IN RFB nº 1300 de 2012.

www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2012/in13002012.htm

• A declaração retificadora ficará retida na malha fina, aguar-
dando que o contribuinte apresente os documentos comproba-
tórios da retificação. A opção de auto-intimação (no site da Re-
ceita) para regularização da pendência agiliza o processo. Para 
isso, o contribuinte deverá ter senha de acesso no portal ECAC. 

ALERTA: Por uma questão que acreditamos ser de redação de-
feituosa da Instrução Normativa emitida pela Receita Federal, na data 
da transmissão da declaração retificadora o(a) beneficiário(a) deverá ter 
menos de 05 (cinco) anos de aposentadoria pela Funcef, sob pena de 
ao invés de ser recebida a comunicação como uma retificação de rendi-
mentos, a Receita Federal considerar que houve uma omissão de rendi-
mentos, o que poderá gerar a cobrança de multa e juros dos aposenta-
dos, o que seria um crédito passará a ser um débito do(a) aposentado(a) 
junto a Receita Federal.

Dessa forma, aconselhamos àqueles(as) que se aposentaram no 
ano de 2008 a não fazer a retificação caso já tenha cinco anos ou mais de 
aposentadoria pela Funcef. Essas pessoas deverão propor a ação judicial 
buscando o recebimento do imposto.

PASSO A PASSO PARA FAzER A 
DEClARAÇÃO RETIFICADORA

Estar de posse do extrato de contribuições fornecido pela FUNCEF. 
Os extratos devem ser impressos a partir do site da FUNCEF (os envia-
dos anteriormente estavam com erros, falta informação da contri-
buição sobre o 13º). No extrato consta a informação das contribuições 
do período de 01JAN1989 a 31DEZ1995. A FUNCEF lança no extrato 
como “Reserva de poupança sem devolução do IRPF”.

Reserva de poupança (RP): R$ 54.268,09;
Declaração de Rendimentos fornecido pela FUNCEF:
Valores recebidos da FUNCEF (benefício) em 2009: R$ 19.800,00;
Valor recebido como 13º/2009 da FUNCEF (benefício): R$ 2.200,00;
Valor recebido do INSS em 2009: R$ 8000,00;
Valor recebido como 13º/2009 do INSS: R$ 1.000,00.

Reserva poupança   R$  54.268,09 
Benefício Funcef   -R$  19.800,00 
      R$  34.468,09 
13ª Benefício   -R$    2.200,00 
Saldo reservas    R$  32.268,09 

2. Bitributação: Orientação para 
as declarações retificadoras

1

Eu, _______________________________________________, matrícula__________________, solicito a inclusão no Seguro Jurídico e autorizo a 
APCEF/RS e /ou a Caixa Econômica Federal a efetuar, no dia 20 (vinte) de cada mês, o débito no valor aprovado em assembleia, atualmente de R$5, em minha conta corrente: 
Agência:__________________Operação:_________   Conta:____________.                 _____________,________de___________de________.  

__________________________________ 
Assinatura

PEDIDO DE INCLUSão - SEGURO JURÍDICO 
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EXEmPlO PARA UmA DEClARAÇÃO
RETIFICADORA DE 2011 (ano base 2010)

Exemplo para uma declaração retificadora de 2011 (ano base
Saldo da Reserva de poupança (RP): R$ 32.268,09;
Declaração de Rendimentos fornecido pela FUNCEF:
Valores recebidos da FUNCEF (benefício) em 2010: R$ 35.000,00;
Valor recebido como 13º/2010 da FUNCEF (benefício): R$ 2.332,00;
Valor recebido do INSS em 2010: R$ 13.000,00;
Valor recebido como 13º/2010 do INSS: R$ 1.083,33.

Saldo Reserva   R$  32.268,09 
Benefício Funcef  -R$  35.000,00 
    -R$    2.731,91 
13ª Benefício   
Saldo Tributável  -R$    2.731,91 

DEClARAÇÃO RETIFICADORA 2011/2010  
Simplificada ou Completa:

Na Ficha Rend. Trib. Rec. De PJ. Nos dados da Fonte pagadora 
FUNCEF.

•	 Campo Rendimentos Recebidos da Pessoa Jurídica: alterar o 
valor somando o saldo tributável (R$ 2.731,91) ao valor recebi-
do do INSS (R$ 13.000,00), num total de R$ 15.731,91;

•	 Campo 13º: Manter o valor informado na declaração original;

Ficha Rend. Isentos e Não-Tributáveis:

•	 Campo 15: Outros (especifique): Somar ao valor ali eventual-
mente informado, a soma das parcelas isentas, no exemplo: R$ 
32.268,09, informando no campo de texto: IN RFB 1343/13.

Após realizar estes procedimentos transmitir a declaração 
retificadora, e proceder da mesma forma como no exemplo 
anterior.

A FUNCEF faz o acerto nos contracheques até zerar o valor re-
ferente a Bitributação.

 
Para dúvidas e esclarecimentos, contate o Diretor de 

Aposentados e Saúde da APCEF/RS Leonardo Roberto Rigon: 
leonardo.rigon@apcefrs.org.br.

3. Bitributação 
para quem se 
aposentou a 
partir de 2013

SEGURO JURÍDICO APCEF
TEMOS MUITAS CAUSAS EM COMUM

.  

Mais de 70% dos(as) associados(as) da APCEF já conhecem as vantagens de
aderir ao Seguro Jurídico oferecido pela entidade. Com ele, a categoria defendeu 
direitos e alcançou grandes conquistas em embates jurídicos nos últimos doze anos.

O Seguro Jurídico dá acesso a uma série de serviços, como medidas judiciais e 
extrajudiciais, coletivas e individuais, no campo do direito previdenciário, público e 
privado, e também medidas judiciais e extrajudiciais coletivas e individuais nas áreas 
de saúde do(a) trabalhador(a), ações de restituição de imposto de renda, plano de 
saúde da CAIXA, defesa administrativa e seguros em grupo.

Todos(as) os(as) associados(as) da APCEF/RS podem participar. 
A mensalidade é de R$5,00 e é debitada diretamente na conta 
corrente do(a) associado(a).

Para saber mais, acesse www.apcefrs.org.br/news_juridico.html e conheça as vitórias já 
obtidas e as ações que podem ser propostas através do Seguro Jurídico.
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A ANAPAR (Associação Nacional dos Participantes de Fundos de 
Pensão) é a primeira e única representante, no Brasil, dos(as) participan-
tes e assistidos(as) das entidades de previdência complementar. Foi fun-
dada no dia 24 de maio de 2001, em congresso nacional realizado em 
Belo Horizonte (MG), com a participação de cerca de 1.000 delegados 
representando quase todas as unidades de federação e mais de 110 fun-
dos de pensão diferentes, vinculados às mais diversas categorias profis-
sionais.

A ANAPAR nasceu da necessidade de unificar a luta de todos os 
participantes dos fundos de pensão brasileiros(as), ativo(as) e aposen-
tados(as), vinculados aos fundos fechados ou abertos, sejam eles patro-
cinados por empresas públicas ou privadas, ou pelos governos federal, 
estadual e municipal. A ANAPAR atua em conjunto com as Associações 
de Trabalhadores(as), Sindicatos e Associações de Aposentados(as) em 
todo o país.

Assim como os patrocinadores, através dos fundos de pensão, 
possuem sua entidade nacional com muita força política junto aos ór-
gãos públicos e instituições privadas, a ABRAPP, a ANAPAR nasceu para 
fazer o contraponto em defesa dos interesses dos(as) participantes e as-
sistidos(as) dos fundos de pensão. E para isso, precisa crescer!

A ANAPAR defende, sobretudo, a democratização dos fundos de 
pensão e está investindo na formação dos dirigentes eleitos, para que 
eles representem com a máxima eficácia o interesse dos(as) participan-
tes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal e Diretoria Executiva.

A ANAPAR também representa os participantes de fundos de pen-
são no Conselho Nacional de Previdência Complementar e Câmara de 
Recursos da Previdência Complementar, órgãos vinculados ao Ministé-
rio da Previdência e Assistência Social cujas funções, respectivamente, 
são de regulamentar o funcionamento das entidades de previdência 
complementar e aplicar o regime disciplinar aos gestores dessas entida-
des (processamento, julgamento administrativo e punição).

 A filiação à ANAPAR é individual. Para se associar, o único requi-
sito é ser participante ou beneficiário(a) de qualquer fundo de pensão. O 
associado contribui com a anuidade de R$ 30,00. Para isso basta acessar 
ao site www.anapar.com.br  e clicar no ícone ‘Associe-se’, localizado no 
canto superior direito da página, preencher a ficha cadastral, escolher a 
forma de pagamento da anuidade e clicar em enviar. 

Ricardo Só de Castro
Assessoria Jurídica Previdenciária

segurojuridico@apcefrs.org.br
www.direitosocial.adv.br

Associe-se na 
ANAPAR: 

A representação dos(as) participantes 
e assistidos em Brasília
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Os(as) integrantes do Seguro Jurídico que não fazem 
parte das duas ações coletivas movidas pela APCEF questio-
nando o chamado “efeito gangorra” podem ingressar com 
ação individual. A assessoria jurídica da APCEF entendeu ser 
tecnicamente mais adequado o ajuizamento de ações in-
dividuais ao invés de nova ação de substituição processual 
(coletiva).

O chamado “efeito gangorra” é a distorção que ocorre 
quando a FUNCEF reduz o valor do benefício complementar 
sempre que é majorado o benefício pago pelo INSS. O valor 
global do benefício recebido (FUNCEF + INSS) permanece o 
mesmo, mas a participação da FUNCEF na renda mensal do 
participante é continuamente reduzida, configurando con-
duta flagrantemente ilegal da Fundação.

Podem ingressar com ação individual os participantes 
aposentados que integram o REG/REPLAN não saldado, pois 
o benefício da FUNCEF continua sendo reduzido sempre 
que há majoração do benefício pago pelo INSS. Para os par-
ticipantes que aderiram ao saldamento, é necessária uma 
análise prévia da situação individual para que seja verificada 
a viabilidade do ajuizamento da demanda.

Maiores informações sobre o processo podem ser 
obtidas com Ricardo Cantalice, assessor jurídico da APCEF 
e Seguro Jurídico e integrante do Escritório Direito Social, 
através do telefone (51) 3215-9000 ou do email ricardo.can-
talice@direitosocial.adv.br .

Ricardo Barros Cantalice
Assessoria Jurídica Previdenciária

segurojuridico@apcefrs.org.br
www.direitosocial.adv.br 

“EFEITO GANGORRA”:    
  Informações para  
  aposentados(as) que não  
  integram as ações coletivas.

4 Boletim do Seguro Jurídico
4 Boletim do Seguro Jurídico


