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Boletim do Seguro Jurídico

STF Confirma vitória dos 
aposentados e declara, 
definitivamente, ilegal o
“EFEITO GANGORRA”
praticado pela FUNCEF

No dia 29 de novembro de 2013, transitou em julgado, no Su-
premo Tribunal Federal (STF), a decisão que rejeitou os embargos de 
declaração interpostos pela FUNCEF, mantendo a decisão favorável 
à APCEF/RS no primeiro grupo do processo do chamado “efeito gan-
gorra”.  Com o trânsito em julgado, a decisão se tornou de� nitiva, não 
cabendo mais recursos da FUNCEF contra o mérito do processo. O pro-
cesso agora irá para a fase de execução, na qual serão apresentados 
os valores devidos a cada um dos substituídos (parcelas vencidas) e o 
novo valor do benefício mensal revisado.

 No processo do chamado “efeito gangorra – 1º grupo” o Poder 
Judiciário reconheceu como ilegal a prática reiterada da FUNCEF de 
reduzir o benefício da complementação de aposentadoria de seus par-
ticipantes sempre que ocorria aumento do benefício pago pelo INSS. 
Como resultado desta conduta abusiva, os participantes sofreram, ao 
longo de anos, redução do valor nominal de seus benefícios e perda de 
parte reajuste anual dos benefícios.

 A ação do 1º grupo foi uma iniciativa do Seguro Jurídico ajui-
zada em dezembro de 2001, bene� ciando 1049 associados do Seguro 
Jurídico, e, após doze anos de tramitação, tornou-se de� nitiva a deci-
são que reconheceu a ilegalidade da prática da FUNCEF, determinou 
a revisão dos benefícios dos substituídos na ação e determinou que a 
FUNCEF pague as diferenças de benefício reduzidas ilegalmente, retro-
ativas a dezembro de 1996.

 O ajuizamento do processo foi uma iniciativa pioneira e até 
hoje inédita, pois não temos conhecimento de outra ação semelhante 
contestando esta prática ilegal, mas, infelizmente, corriqueira dos fun-
dos de pensão.

 Os autos baixaram do STF no dia 4 de dezembro, tendo sido 
recebidos na 11ª Vara Cível no dia 16 de dezembro. No dia 27 de janeiro, 
passado o recesso judicial, peticionamos requerendo a carga do pro-
cesso por 30 dias.

 Com os autos em carga, providenciaremos a � nalização dos cál-
culos e o início da fase de execução do julgado.

 A listagem com os nomes dos(as) associados(as) bene� cia-
dos(as) na ação pode ser acessada em  http://www.apcefrs.org.br/docs/
documentos/GangorraGrupo1.pdf.

 Solicitamos que os integrantes da ação aguardem novas infor-
mações sobre a liquidação  do processo.

Ricardo Barros Cantalice
Assessoria Jurídica Previdenciária

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

       O grupo dos(as) Aposentados(as) e Pensionistas já tem agen-
dada a primeira reunião de 2014 para o dia 19 de março, quarta-feira. 
Na pauta do encontro, estão esclarecimentos sobre as principais ações 
judiciais com a presença da Assessoria Jurídica da APCEF. Acompanhe 
a página da APCEF www.apcefrs.org.br, onde serão oportunamente di-
vulgados o local e o horário do evento.Reunião de Aposentados(as) e Pensionistas é espaço de debates e esclarecimentos.

Reunião de aposentados(as)
e pensionistas no dia 19/03

Foto: Com
unicação/A

PCEF/RS



Começaram a ser ajuizadas as liquidações de sentença da Ação 
Coletiva nº 200571000099031, também conhecida como “Ação da Bitri-
butação – 1º grupo”, processo movido pela APCEF e cuja decisão enten-
deu que os valores das contribuições do participante vertidas à FUNCEF 
no período de 01/01/89 a 31/12/95 sofreram dupla incidência do impos-
to de renda, sendo determinada a restituição destes valores, observada 
a prescrição de 10 anos. 

A ação, iniciativa do Seguro Jurídico da APCEF, tramitou durante 
oito anos na Justiça Federal de Porto Alegre, até que a decisão favorável 
aos(às) associados(as) se tornasse de� nitiva.

Para que os(as) associados(as) integrantes da ação recebam a resti-
tuição dos valores indevidamente tributados, é necessário o ajuizamen-
to de liquidação individual da decisão. A listagem dos(as) associados(as) 
integrantes da ação pode ser acessada em  http://www.apcefrs.org.br/
docs/documentos/BitributacaoGrupo1.pdf.

Foram distribuídas as liquidações de sentença de todos(as) os(as) 
integrantes da ação que já encaminharam a totalidade documentação 
solicitada:

• carta de concessão de aposentadoria da FUNCEF;

• relatório de contribuições do período 89/95, obtida junto à 
FUNCEF;

• contracheques CEF de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 
(apenas para aqueles/as que não conseguiram o relatório de 
contribuições junto à FUNCEF);

• declarações de ajuste de IR dos primeiros 4 anos posteriores à 
aposentadoria.

As declarações não são indispensáveis para a elaboração dos cál-
culos, mas aqueles que as tiverem devem enviá-las, pois permitirão a 
elaboração de cálculo mais preciso, evitando eventual excesso de exe-
cução, o que tornará mais rápida a tramitação da liquidação.

Além da documentação acima, é indispensável, para a distribui-
ção da liquidação, que o(a) associado(a) assine procuração outorgando 
poder especí� co ao Escritório de Direito Social, escritório assessor do 
Seguro Jurídico e responsável pelas liquidações de sentença, para distri-
buir o processo de liquidação do julgado.

Considerando a complexidade da liquidação do julgado, a APCEF 
contratou um escritório de perícia contábil para elaborar os cálculos 
de liquidação e adiantou o pagamento dos honorários do pro� ssional. 
Desta forma, o(a) associado(a) deve encaminhar à APCEF comprovante 
do depósito dos honorários adiantados pela Associação, no valor de R$ 
100,00 (cem reais). O depósito deverá ser feito na conta da APCEF (Ag 
0445 - Partenon, operação 003, conta 68-4) e o comprovante enviado 
via fax/email para a APCEF - (51) 3268-2700  ou apcefrs@apcefrs.org.br.

Os demais honorários (15% de honorários advocatícios e 1% de 
honorários periciais), previstos no contrato � rmado pelo(a) associado(a), 
serão descontados dos valores recebidos ao � nal do processo.

INTEGRANTES DA AÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA:
Alguns integrantes da ação assinaram a procuração, mas não 
entregaram a totalidade da documentação, não sendo possível, até 
o momento, a distribuição da liquidação do julgado, conforme a 
listagem constante na página 3.
É indispensável o envio da documentação completa para que a 
liquidação de sentença possa ser distribuída. A APCEF irá contatar 
os(as) associados(as), informando o prazo e onde entregar a 
documentação. Dúvidas a respeito da obtenção ou envio da 
documentação podem ser esclarecidas através do telefone/ email 
(51)3268-1611 ou apcefrs@apcefrs.org.br.

INTEGRANTES QUE AINDA NÃO ASSINARAM A PROCURAÇÃO:
Apesar de se tratar de ação coletiva, movida pela APCEF, a decisão determina 
que as liquidações de sentença sejam distribuídas individualmente.
Portanto, para o ajuizamento das liquidações é indispensável, além dos 
documentos relacionados e do depósito dos honorários periciais, que o 
participante assine procuração outorgando poder especí� co ao Escritório 
de Direito Social para distribuir o processo de liquidação do julgado. Não é 
possível o ajuizamento da liquidação sem a assinatura de procuração.
Os integrantes da ação que ainda não � rmaram a procuração para os 
advogados do Escritório Direito Social devem fazer contato através do 
telefone/ email (51)3268-1611 ou apcefrs@apcefrs.org.br.

INTEGRANTES DA AÇÃO QUE POSSUEM AÇÃO INDIVIDUAL
Temos recebidos diversos questionamentos de integrantes da ação 
coletiva que possuem ação individual com outro advogado, solicitando 
orientação sobre como proceder.
O(a) associado(a), obrigatoriamente, deve optar entre a ação coletiva 
ou a individual; não é possível permanecer nas duas ações, sob pena de 
reconhecimento de litispendência (duplicidade de ações com o mesmo 
objeto) e litigância de má-fé, com a condenação no pagamento de multa 
e honorários advocatícios em favor da União Federal.
Caso a ação individual tenha sido julgada improcedente, não é possível 
apresentar a liquidação na ação coletiva da APCEF, sob pena de, igual-
mente, ser aplicada multa e condenação no pagamento de honorários.
No caso de a ação individual ter sido julgada procedente e o associado 
optar por receber os valores naquela ação, não é necessário requerer a 
sua desistência da ação coletiva. O associado deve fazer contato com 
a APCEF/RS através do email apcefrs@apcefrs.org.br e comunicar que 
não fará a liquidação através da ação coletiva. Assim, não terá nenhum 
prejuízo na liquidação da sua ação individual.

Ricardo Barros Cantalice
Assessoria Jurídica Previdenciária

Ajuizadas as primeiras liquidações 
da ação de bitributação de 
benefícios da FUNCEF - 1º grupo
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ABIATHAR ALVES FERREIRA - ADAIR LUIZ BECKER - ADELA MARIA PETRY - ADEMAR EICHELBERGER - ADROALDO ADAO DE OLIVEIRA - AGOSTINO WOLFART - 
ALDA HOTT - ALICE BEATRIZ GIORDANO GOMES SILVA - ALMEDORINO MATIVI - ANGELA MARIA PIRILLO PARANHOS - ANGELA MARIA DE SOUZA - ANITA MARIA 
SEMINOTTI - ANTONIO ARI DA ROSA - ANTONIO CARLOS FRAGA DA SILVA - ARI SERGIO SILVEIRA - ARIEL GILBERTO ALMEIDA PEREIRA - ARSONVAL DE OLIVEIRA 
SAMUEL - ARTUR VILLAMIL FREDRICH - ARY SACCHET - BEATRIZ SILVEIRA DA ROSA - BRAULIO DOS SANTOS JUNIOR - CARLOS AFONSO COLLIN DE CASTRO - 
CARLOS AUGUSTO PIRES GARCIA - CARLOS VICENTE CORTES - CARMEN BEATRIZ ALVES - CIRO DE MELO ROCHA - CLARECI DE LIMA HAUBMAN - CLAUDETE EMA 
BRITO DE AZAMBUJA - CLAUDINO SPASIN - CLAUDIO LUIZ HOFSETZ - CLAUDIO MITIDIERO DA ROCHA - CLENI ALVES DE OLIVEIRA - CLEUSA BERNARDI ZANLUCHI 
- CLOVIS ARNO BECKER - DAURA TERESINHA BLASCHKE - DEBORA SACCHI DE FREITAS - DEVANIR VIEIRA CARVALHO - DULCE HORN - EDSON FLORES VIEIRA – 
ELANI DE SOUZA VOLCATO - ELEONORA PEGORINI - ELIANA DAHMER DE CASTRO - ELIANE CRISTINA MONACO FLORIANO - ELIANE LAGES DALTRO DE CASTRO 
- ELIANE REGINA VON POSER MAFFEI - ELISABETH KARAM GUIMARÃES - ELISABETH MARIA PARISE - ELIZEARIO FONSECA DE FRAGA - ELOIZA MACHADO LIMA 
- EMILIA MARIA MACHADO PAES - ENI SALETE ARAUJO MOTTA DE MORAES - ERALDA LEMOS DE MORAIS - ERENI TEREZINHA NORONHA - ERROL DOMINGOS 
RICHETTI - EUSEBIO DE VARGAS NETO - FLAVIO TADEU DA SILVA MANDAGARAN - FLORITA MARIA DALL BELLO ARRIENS - GASTAO HARTMANN - GENECI LUIZA 
WALBER - GILBERTO SILVEIRA DE SOUZA - GLACI ILENI GARCIA - GLADIS IVONE BASTOS DAS NEVES - GRAZIELA PRESTI - HELENA GENTIL HORN - HELOISA 
ANA SPAGNOL - HELOIZA CHAVES FONTOURA - HILDEGARDIS MARIA LEDUR SEIBERT - ILZA REGINA JOBIM DE OLIVEIRA - INGRID LIGIA HAMESTER - IOLANDA 
AZEREDO HOFSTATTER - IONARA BARBOSA MOREIRA - ILMAR LEOBERT CARDOSO - IRACEMA SOUZA SALIMEN - IRMA MARIA WENZEL- IRONI MARIA SANTOS 
DA SILVEIRA - IVANA REGINA SENOTT PONS - IVANOR BARROSO KOCH - IVANY MOREIRA DE ANDRADE - IVARA SCHNEIDER GEBHARDT - JANE BEATRIZ OLIVEIRA 
BORELLA - JOANA SAGRILO VIDART - JOANA TASIR GOMES SCHIMITZ - JOAO OSCAR PEREIRA GOMES - JOEL SERRES ROCHA - JORGE BENJAMIM PEREIRA FORNARI 
- JOSE ALMAIDES VIEIRA - JOSE ALTAIR DE AVILA MACHADO - JOSE AUGUSTO SALDANHA BALDASSARI - JOSE BAPTISTA XAVIER DE SOUZA - JOSE CANDIDO 
SARAIVA BARCELOS - JOSE CARLOS NUNES PEREIRA - JOSE CARLOS SOARES CORREA - JOSE PEDRO NORO - JOSÉ URICO DA COSTA AZEVEDO - JUCARA MADEIRA 
DA SILVA - JULIANA HAAS HESS - JURACY DORNELLES DE OLIVEIRA - JUSSARA REJANE DOS SANTOS - KRISHNA ASTA WEHR - LAURA ANTONIA THIESEN RIGON 
- LAURA MARIA DALCIN KERN - LAURO PESSOLANO - LEOCADIA LUIZA KERBER SCHOENELL - LEONARDO ROBERTO RIGON - LIANE LOHMANN - LIANE MARIA 
LORSCHEITER AFONSO - LISETI MEINHARDT SCHEIDT - LIZETE IZABEL PASINATO KLAJN - LOURDES BEATRIZ BARCELOS CARPES - LUCIA ROSANE ELTZ SILVA - 
LUIZ ABS DA CRUZ JUNIOR - LUIZ CARLOS BATISTA PEREIRA - LUIZ CARLOS VARGAS LEITAO - LUIZ VANDERLEI NIMETH PEIXOTO - LUIZA AIDA AZAMBUJA COLL 
OLIVEIRA - LYDIO JOSE MULLER - MAGDA PORTO CORREA - MARA REGINA BERNARDES DE FREITAS - MARA RUBIA MOREIRA BORGES - MARCO ANTONIO BERNARDI 
- MARCOS ANTONIO KOCH - MARCOS DE LAVRA PINTO - MARGARET GOMES LEITAO - MARIA ANGELA LEITE IRULEGUI - MARIA AUGUSTA FABRE - MARIA BATISTA 
TATIM - MARIA BURLANI NEVES - MARIA CRISTINA DA SILVA GONÇALVES - MARIA CRISTINA DE MORAES RODRIGUES - MARIA DA GLORIA FURTADO GONÇALVES 
-  MARIA DA GRAÇA CONSIGLIO DA CUNHA - MARIA DA GRAÇA MENDES RODRIGUES - MARIA DA GRAÇA PONCE DE LEON - MARIA DE LOURDES JAHN - MARIA 
DE LURDES FACCIN KROTH - MARIA DE FATIMA M. GONÇALVES - MARIA ELAINE SILVEIRA DOS REIS - MARIA ELEZER BRODBECK - MARIA ELISABETE WOLFART 
- MARIA IVONE JUNGES - MARIA NINA DE ARAUJO EHLERS - MARIA OLIVIA OLIVEIRA DA SILVA - MARIA PAULINA LAMPERT - MARIA REGINA DA CUNHA DUTRA - 
MARIA RITA RAMOS VASQUES - MARIA ROSANE BECKER - MARIA ROSARIA FILLA DA FONTOURA - MARILIA DE AVILA E SILVA - MARISA FRAGA CAMPOS - MARLEI 
APARECIDA BORTOLAS GOULART - MARLENE BEATRIZ PRATES P DA SILVA- MARLIZA FRANCISCA DA SILVEIRA - MARTHA ELENA DA SILVA - NEDI MARQUES MELLO - 
NEIDA REGINA ETHUR - NEIDE TERESINHA SPEROTTO RODRIGUES - NEIVA CORREA GONCALVES - NELI COOPER PINHEIRO - NELY INEZ LAUFER MEINE - NEREU DE 
ALMEIDA PEREIRA - NEUSA MARIA SOUZA D AVILA - NEUSA RENI GUTERRES DA ROCHA - NEUZA TEREZINHA DE CASTRO RODRIGUES - NILTON SILVEIRA RIVERO 
- NILVA RODRIGUES DINIZ - NILVA TEREZINHA DE LIMA AGUIRRE - NORMA ANA DALPIAN KERN - NUBIA MARIA GARCIA BENITES VEGA - ODAIR FREITAS DA SILVA 
- ODETE MAURER SCHWANTES - ODILA ONEIDE PEDO - ODILON SILVEIRA BEDERODE - OSNI GRECCO MOREIRA - OSVALDO DE MOURA GERSON - PAULO COSTA 
DA ROSA - PAULO ROBERTO FERNANDES CRUZ - PAULO ROBERTO LEGG DA SILVEIRA - PAULO SERGIO DE PAIVA SCHEIN - PAULO TADEU GRIEBELER - PEDRO 
GILBERTO PRADO DE MELLO - PEDRO ODONE RODRIGUES DA SILVA - REGINA MELLO DE BORBA - REJANE MARIA SERON MANCIO - RENATO LUIZ MENDONÇA 
VIEIRA - RENI ANTONIO TREMEA - RITA MARIA POSSAMAI TESTA - ROCY AYDHE DORNELES SOARES - ROGER REGES ROOS - ROMÃO ADÃO BRUM - ROGERIO DURO 
BARRETO - ROJANE EZOE DOS SANTOS PESCE - RONALDO KERSTEN - ROQUE FRANCISCO SCHMITZ - ROSA ANGELA DA CUNHA TRAVERSO - ROSA MARIA 
SPINELLI RAMOS - ROSANE GARCIA PEREIRA - ROSANGELA ZANK CARDOSO - SADY MARTINS DA SILVA - SALETE VIEIRA DA SILVA - SANDRA ZULEICA SOARES N 
ALMEIDA - SARA CORREA SARAIVA - SAUL MACIEL MACHADO - SERGIO CLAUDIO SO DE CASTRO - SERGIO JARDIM PAIVA - SIDNEI DELMAR TREMEIA KUBIAK - 
SILVIA MARIA CAVALHEIRO GIRARDON - SILVIA MARIA LOPES PEREIRA - SUZANA DA ROSA HARZHEIM - TANIA JOICE SILVEIRA RIGON - TANIA MARIA MACHADO 
MATTE - TERESA CRISTINA FERRUCIO CORDEIRO - TERESINHA MALIZA WERLANG GOELLNER - VALDIR MOLINAR - VALDIR PUJOL DOS REIS - VERA LUCIA FABRE 
- VERA LUCIA FELLI - VERA LUCIA NUNES CARVALHO MAPELLI - VERA LUCIA ROCHA DA SILVA - VERA LUCIA SCHUSTER GASPAR DA SILVA - VERA LUCIA SOUZA 
VIANNA - VERA MARIA ANDREASSI FEIJO - VERA MARIA AVELINE L DA SILVA - VERA MARIA KERBER ZIMMER - WALTER BALBINOT - WILMA PASCOALINA PEDO - 
ZAIR ERODI DE CARVALHO P DAMASCENO - ZENI ISQUIERDO DANELON - ZENOIR  SCHOLANTE AREJANO - ZILDA ARY DA ROSA - ZILMA INEZ C DE A SARAIVA 

Listagem de associados(as) com pendências 
na ação de BITRIBUTAÇÃO – 1º grupo

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$5,00 em minha conta corrente: 
Agência:__________________Operação:_________   Conta:____________.                 _____________,________de___________de________.  

__________________________________
Assinatura

PEDIDO DE INCLUSÃO - SEGURO JURÍDICO 



Na edição de outubro do boletim do Seguro Jurídico, foram pres-
tados esclarecimentos sobre a Instrução Normativa 1343/2013 da Recei-
ta Federal, a qual criou regras para a restituição administrativa dos valo-
res referentes à bitributação dos valores pagos pela FUNCEF. Voltamos 
a alertar sobre a prescrição  para realizar a declaração reti� cadora 
junto à Receita Federal que é considerada de 5 anos a partir da data 
da concessão do Benefício da FUNCEF. 

Aproveitamos este espaço para destacar pontos importantes so-
bre os procedimentos de restituição administrativa do imposto: 

PENSIONISTAS: o artigo 8º da Instrução Normativa exclui, expres-
samente, os(as) pensionistas. A Receita Federal  entende que, no caso 
da pensão, não há bitributação, pois os sujeitos passivos das relações 
tributárias são diferentes (participante e pensionista); pouco importa se 
o participante faleceu quando ainda era ativo ou se faleceu já recebendo 
complementação de aposentadoria, a qual foi convertida em comple-
mentação de pensão. Desta forma, não isentará nem restituirá valores de 
complementação de pensão. 

Portanto, para os(as) pensionistas somente é possível obter a resti-
tuição do imposto cobrado em duplicidade através de ação judicial.

PRESCRIÇÃO: a Receita Federal  admite o prazo de prescrição de 
5 anos, somente aceitando a restituição administrativa daqueles que se 
aposentaram há menos de 5 anos, não reconhecendo qualquer direito 
para aqueles que se aposentaram antes desta data.

Desta forma, as pessoas que se aposentaram há mais de 5 anos 
e possuem ação judicial individual ou coletiva devem permanecer na 
ação, pois não é possível encaminhar a restituição na via administrativa.

A Justiça admite dois prazos de prescrição para a restituição do 
IR: 10 anos para os processos ajuizados antes de 9 de junho de 2005 e 5 
anos para os processos ajuizados após esta data.

Portanto, para aqueles que se aposentaram há mais de cinco anos 
e não ingressaram com ação judicial, não será possível receber a restitui-
ção dos valores tributados em duplicidade, devido a ocorrência da pres-
crição, tanto na via judicial como na via administrativa.

BENEFÍCIOS ANTECIPADOS: A Instrução Normativa se refere a 
“complementação de aposentadoria” e “resgate” (artigo 1º) e “resgate de 
contribuições” (artigo 7º). Não há regramento sobre a tributação dos va-
lores correspondentes ao resgate de parcela da reserva do participante 
na forma de antecipação de benefício (ex: BUA no caso da FUNCEF).

Como a norma é omissa, a restituição de valores de benefícios an-
tecipados que tenham sofrido bitributação somente serão possível atra-
vés da via judicial. Para os benefícios antecipados, vale a mesma regra de 
prescrição descrita acima: 10 anos para os processos ajuizados antes de 
9 de junho de 2005 e 5 anos para os processos ajuizados após esta data.

Ricardo Barros Cantalice
Assessoria Jurídica Previdenciária

Considerações sobre a instrução 
normativa 1343/2013 da Receita Federal 
– Restituição Administrativa dos valores 
pagos pela FUNCEF que sofreram 
BITRIBUTAÇÃO do Imposto de Renda.
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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 treze 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.


