
Boletim do Seguro Jurídico
Resolução CNPC nº53/2022: uma 

ameaça real a participantes da Funcef

Nº 14 – Junho de 2022

Confira, na página central, como essa legislação vem reforçar os desmanches dos planos de benefícios 
patrocinados. E saiba também como se manifestar na Consulta Pública da Previc sobre o tema.

A Resolução CGPar nº25/2018, 
editada pela Comissão Interminis-
terial de Governança Corporativa 
e Administração de Participações 
Societárias da União (CGPar), é uma 
norma administrativa destinada às 
empresas estatais, como a Caixa, que 
patrocinam planos de benefícios na 
modalidade de Benefício Definido, 
como o REG/Replan Não Saldado. 
Assim como na retirada de patro-
cínio, o objetivo é reduzir despesas 
das estatais, precarizando direitos e 
garantias dos(as) trabalhadores(as) 
e dos(as) aposentados(as) e pensio-
nistas. 

Após o Conselho Deliberativo 
da Funcef alterar o Estatuto da 
entidade sob o pretexto da aplica-
ção da CGPar 25, desrespeitando 

APCEF/RS ajuizará ação coletiva contra alteração de Estatuto e REG/Replan Não Saldado

o mínimo de quatro votos previsto 
para aprovação de modificação do 
próprio Estatuto e dos regulamentos 
dos planos de benefícios, em 14 de 
janeiro de 2022, foi publicada a Por-
taria Previc 26/2022, que aprovou 
novas regras para o REG/Replan 
Não Saldado, e que estão atualmente 
em vigor.

As principais alterações são: a) 
média dos últimos 36 salários de 
participação para o cálculo do be-
nefício complementar; b) adoção de 
teto para o salário de participação 
não superior a maior remuneração 
de cargo não estatutário da Caixa; 
c) desvinculação dos valores dos 
benefícios Funcef daqueles conce-
didos pelo INSS, vinculando-os a 
um valor hipotético; e d) desvincu-

lação do índice de reajuste dos be-
nefícios daquele concedido aos(às) 
empregados(as) ativos(as) da Caixa. 
As modificações efetuadas de forma 
unilateral e compulsória, a despeito 
da ilegalidade da CGPar 25, apresen-
taram impacto no equacionamento 
do déficit do Plano REG/Replan Não 
Saldado, reduzindo as contribuições 
extraordinárias de seus(suas) inte-
grantes.

Porém, considerando os prejuízos 
que a alteração do Estatuto da Funcef 
gera a todos(as) os(as) participantes e 
assistidos(as) quanto à insegurança 
jurídica decorrente da eliminação do 
quórum qualificado anteriormente 
previsto, e em relação às alterações 
unilaterais perpetradas no regula-
mento do plano REG/Replan Não 

Saldado em afronta à legislação apli-
cável, a APCEF/RS ajuizará, até o mês 
de julho próximo, ação coletiva para 
desconstituir a alteração estatutária 
ilegalmente aprovada e as alterações 
no REG/Replan Não Saldado.

Ações individuais contra alterações 
no REG/Replan Não Saldado

Os(as) associados(as) integran-
tes do REG/Replan Não Saldado 
que já implementaram as condições 
para requerer o benefício e os(as) 
assistidos(as) que optarem por ação 
individual para excluir as alterações 
promovidas pela Funcef deverão 
agendar consulta com o AR Advocacia 
Humanizada, conforme informações 
neste Boletim.  

O processo conhecido por 
todos(as) como “Efeito Gangorra – 1º 
grupo” ingressou definitivamente na 
sua etapa de finalização. Assim como 
já vinha acontecendo com todo o 
acervo de processos em tramitação 
na Justiça Estadual, também este 
processo passou pelo procedimento 
de digitalização. Os novos números 
processuais estão no quadro de ações 
coletivas deste Boletim (veja na Con-

Ação do Efeito Gangorra (1º grupo) entra na etapa final 

tracapa), fato que determinará maior 
agilidade no andamento do feito e no 
cumprimento dos prazos concedidos 
às partes. Não esqueçam de regula-
rizar a representação no processo 
junto ao AR Advocacia Humanizada.

Os próximos passos, resumidamen-
te, serão: as partes atestarão a regula-
ridade da digitalização das peças pro-
cessuais; o perito judicial fará os últimos 
esclarecimentos ao juiz sobre os cálculos 

oferecidos pelas partes; a APCEF/RS e 
a Funcef terão prazo em comum de 15 
dias para suas derradeiras manifestações, 
respectivamente; o processo irá para o 
juiz decidir qual o cálculo correto, se o da 
Funcef ou o da APCEF/RS. A expectativa 
é termos a sentença no mês de agosto.

Importante lembrar que, na hipóte-
se da decisão judicial optar pelo cálculo 
da Funcef, não haverá créditos a receber 
pelos(as) associados(as). Será possível, 

porém, recorrer da decisão. No caso 
da opção ser pelo cálculo da APCEF/
RS, haverá valores a receber, mas será 
necessário conhecermos o teor da 
decisão para podermos quantificar os 
valores de cada associado(a). A APCEF/
RS e o AR Advocacia Humanizada man-
terão permanentemente atualizadas 
as informações sobre a ação do “Efeito 
Gangorra”, através das redes sociais e 
seus veículos de comunicação.

Com dezenas de ações judiciais 
em andamento, tanto coletivas como 
individuais (confira o quadro com as 
principais atualizações na contracapa), 
o Seguro Jurídico é incansável quando o 
assunto é resguardar os direitos dos(as) 
associados(as) da APCEF/RS. Nesse sen-
tido, o Escritório AR Advocacia Humani-
zada se coloca à disposição de todos(as) 
os(as) interessados(as) que desejam 
ingressar com novas ações judiciais 
individuais. Veja algumas possibilidades: 
- Redução do IR sobre contribuições 

Seguro Jurídico propõe novos ajuizamentos individuais. Consulte-nos!

extraordinárias: - Redução do IR 
sobre contribuições extraordinárias: 
visa a permitir a dedução dessa con-
tribuição até o limite de 12% da receita 
anual. Não se confunde com a ação 
coletiva da Apcef que tem por objeto 
a exclusão das contribuições extra-
ordinárias da base de cálculo do IR. 
- Alterações no Reg/Replan Não Salda-
do: para os(as) elegíveis e assistidos(as), 
tem a finalidade de manter o benefício 
Funcef vinculado ao INSS e com reajuste 
anual pelo índice da categoria bancária. 

- Regresso: sem custas ou risco de su-
cumbência no 1º  grau, tem objetivo de 
reparar o dano causado pela Caixa no 
equacionamento do déficit dos planos de 
benefícios REG/Replan, com indeniza-
ção aos(às) participantes e assistidos(as). 
- Aposentadoria por deficiência: você 
se sente limitado(a) na sua capacidade 
de trabalho em relação aos(às) colegas, 
mas considera que isso não significa 
uma deficiência? Hoje, a legislação 
internacional aplicada no Brasil per-
mite se aposentar havendo uma de-

sigualdade em condições doméstica, 
social e de trabalho por uma limitação. 
- 10% Mulheres: visa a isonomia entre 
homens e mulheres na aposentadoria 
proporcional, destinada às mulheres 
originárias do Plano REG. Inclusive para 
quem já teve ação judicial improcedente.

Ficou interessado(a)? Não perca 
tempo! Contate a secretaria jurídica 
da APCEF/RS ou do AR Advocacia Hu-
manizada, conforme anúncio abaixo, e 
agende a sua consulta para mais infor-
mações e encaminhamentos! 



No dia 10 de março passado, o 
Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC), publicou, no 
Diário Oficial da União, a Resolução 
CNPC nº 53. O dispositivo regula-
menta as possibilidades de retirada 
de patrocínio dos planos de benefí-
cios de previdência complementar 
e a rescisão unilateral do convênio 
de adesão pelo fundo de pensão, 
ameaçando frontalmente os(as) par-
ticipantes e assistidos(as) da Funcef.

Por mais que a possibilidade de 
retirada de patrocínio já existisse em 
legislação anterior, para empresas que 
enfrentassem dificuldades na sua ma-
nutenção (CPC 06/1988), a Resolução 
CNPC nº 53 é extremamente grave, 
pois autoriza expressamente o aban-
dono do contrato previdenciário por 
mero requerimento do patrocinador, 

Resolução CNPC nº53/2022 facilita retirada de patrocínio 
dos fundos de pensão

> Impugnação 1: Art. 1º 

Tipo de alteração: Exclusão
Motivo para alteração: A norma em consulta apresenta vício de origem, pois possui 
como finalidade regulamentar a Resolução CNPC nº 53/2022, a qual não observa o 
direito adquirido dos(as) assistidos(as) e o direito acumulado dos(as) participantes 
ativos(as), não impõe ao patrocinador o cumprimento dos compromissos assumidos, 
nos termos dos artigos 17, 25 e 68 da Lei Complementar nº 109/2001, e tampouco as-
segura o benefício contratado, conforme art. 202 da Constituição Federal.  

> Impugnação 2: Art. 3º, inciso I

Tipo de alteração: Alteração
Motivo da alteração: Como órgão superior da gestão do fundo de pensão, o Conselho 
Deliberativo deverá não apenas ser cientificado da decisão do patrocinador, mas exa-
minar e deliberar sobre a adequação das condições da retirada unilateral de patrocínio, 
estabelecendo acesso dos(as) representantes dos(as) participantes e assistidos(as) à 
integra do procedimento a ser encaminhado para autorização da Previc, que afeta dire-
tamente o patrimônio destes(as), em atenção aos comandos que determinam o acesso 
à informação e os princípios do contraditório e ampla defesa previstos nos artigos 5º, 
LV, e 202, §1º, da Constituição Federal, e artigo 3º, º4º, da Lei Complementar nº 109/2001.
Sugestão de texto: I – Dar ciência da decisão aos órgãos estatutários da EFPC, de-
vendo o Conselho Deliberativo examinar e deliberar sobre os termos de retirada e 
adequação das condições para implementação da decisão do patrocinador, com 
ciência inequívoca dos(as) representantes dos(as) participantes e assistidos(as). 
 
> Impugnação 3: Art. 5º, inciso II

Tipo de alteração: Alteração
Motivo da alteração: Os recursos que compõem o patrimônio dos planos de benefícios 
possuem finalidade de garantir o pagamento dos benefícios, nos termos definidos 
no art. 18 da Lei Complementar nº 109/2001 e art. 202 da Constituição Federal, não 
podendo ser destinados à distribuição ao patrocinador, especialmente na hipótese de 
retirada de patrocínio, na qual estará rompendo o contrato previdenciário, devendo 
ser responsabilizado pelo déficit técnico, se existente.
Sugestão de texto: II – Dos critérios de rateio dos fundos, da reserva espe-
cial entre participantes e assistidos(as), e do déficit técnico do plano, a encar-
go do patrocinador retirante na sua integralidade, apurados na avaliação atu-
arial de retirada de patrocínio, nos termos da Lei Complementar nº 109/2001. 

Sugestões de impugnações:

sem que haja justificativa razoável para 
tal medida. Ou seja, a retirada de patro-
cínio na Funcef poderá ser uma opção 
de redução de custos para a Caixa, se 
assim a direção da empresa o quiser. 
Permite, também, que o próprio fun-
do de pensão rompa o contrato com 
o patrocinador, caso este descumpra 
com seus compromissos com o plano.

Essa Resolução reforça a intenção 
da famigerada Resolução CNPC 11, 
de 2013, que já estabelecia condições 
severamente prejudiciais aos(às) par-
ticipantes e assistidos(as), obrigando 
os(as) atingidos(as) pela retirada de 
patrocínio a buscarem alternativas 
desvantajosas (alto custo administra-
tivo) no mercado financeiro, bancos 
e seguradoras, ou, até mesmo, res-
gatarem suas reservas individuais até 
então mantidas na entidade previden-

ciária, para suportarem o pagamento 
vitalício dos benefícios contratados.

Combatida judicialmente em 
Ação Civil Pública movida pela AP-
CEF/RS ainda em 2014, a Resolução 
CNPC nº 11/2013 teve dispositivos 
considerados ilegais e, a ação, julgada 
procedente em primeira e segunda 
instâncias do Judiciário. Caso seja 
confirmada pelo Superior Tribunal 
de Justiça - STJ, a decisão desta ação 
inviabilizará a aplicação da referida 
resolução, e também da Resolução 
CNPC nº 53/2022, contra os(as) 
ativos(as) e assistidos(as) da Funcef, 
associados(as) da APCEF/RS.

A Resolução CNPC nº 53/2022, 
que entrará em vigor em outubro 
próximo, representa o aperfeiçoa-
mento dos desmanches dos planos 
de benefícios patrocinados, maldosa-

mente previstos pela sua antecessora, 
a Resolução CNPC nº 11/2013.

Nesse sentido, a APCEF/RS ava-
liou como urgente a necessidade de 
informar seus(suas) associados(as) 
sobre os grandes riscos que corremos. 
Por isso, preparamos esse Boletim do 
Seguro Jurídico especial, para que 
enfrentemos juntos(as) mais essa 
armadilha contra os nossos direitos.

O primeiro passo é a participa-
ção massiva dos(as) associados(as) na 
consulta pública aberta pela Supe-
rintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc). Nesta consul-
ta, realizada pelo sistema eletrônico 
da Previc até o dia 24 de junho, os(as) 
usuários(as) poderão se manifestar 
sobre a Resolução nº53/2022. Confira 
a orientação da APCEF/RS e partici-
pe! Precisamos conter essa ameaça! 

Confira, em www.apcefrs.org.br, a nota técnica elaborada pelo advogado Ricardo Só de Castro, do AR Advocacia Humanizada, 
sobre a Resolução nº53/2022 e a Consulta Pública 001/22 da Previc.

A Consulta Pública que está 
aberta pela Previc até o dia 24 de 
junho tem por finalidade estabe-
lecer regras para a aplicação da 
Resolução 53, do CNPC, que trata 
da retirada de patrocínio por ini-
ciativa unilateral do patrocinador e 
por rescisão unilateral do convênio 
de adesão por iniciativa do fundo 
de pensão. 

A APCEF/RS reforça a impor-
tância da participação massiva de 
seus(suas) associados(as), a fim de 
contermos essa grande ameaça 
ao nosso futuro! Por isso, o escri-
tório AR Advocacia Humanizada, 
responsável pelo Seguro Jurídico 
da Associação, elaborou uma série 
de sugestões de impugnação, que 

Participe da Consulta Pública da Previc, adotando as 
sugestões da APCEF/RS

podem ser conferidas no quadro 
abaixo. Essas sugestões poderão 
ser copiadas deste Boletim ou, para 
facilitar, a APCEF/RS também pu-
blicou uma matéria sobre o tema 
em seu site (www.apcefrs.org.br), de 
onde as sugestões de impugnação 
poderão ser facilmente copiadas e 
coladas, através dos comandos “Ctrl 
C” (copiar) e “Ctrl V”(colar). 

Como participar?

Para se  manifestar,  o (a) 
associado(a) deverá acessar o site 
https://sisconp.previc.gov.br/, 
clicar na opção “Participar”, onde 
está indicada a Consulta 001/2022, 
sobre a Resolução nº53/2022. Na 

próxima página, é necessário fazer 
o login com a mesma senha do site 
Gov.br. Se você ainda não tem essa 
conta no site governamental ou 
esqueceu a sua senha, basta seguir 
as instruções de “Criar conta” ou 
“Esqueci Minha Senha”. Se, ainda 
assim, você tiver dificuldades e 
precisar de suporte técnico, con-
tate a APCEF/RS, através do e-mail 
apcefrs2@apcefrs.org.br ou do 
telefone (51) 3268-1611. 

Após o login, abrirá a página 
com a minuta completa da consulta 
pública. Você deverá rolar a página 
para baixo, até o item “Formulário 
de participação (sugestões)”. Neste 
espaço, você deverá clicar nos íco-
nes de “+” (mais), para habilitar a 

edição das impugnações sugeridas 
no box abaixo. Após selecionado o 
item a editar, selecione o tipo de 
alteração, incluindo a sugestão de 
texto (quando necessário) e o mo-
tivo para a alteração. Quando ter-
minar a edição, clique em “Salvar 
alteração e continuar” e siga para 
o próximo item de impugnação. Ao 
finalizar todas as sugestões, clique 
em “Sair”.

Participar desta Consulta Pú-
blica nos exige um pequeno esfor-
ço neste momento, mas que terá 
valido a pena num futuro próximo. 
Por isso, não deixe de se manifes-
tar e chamar os(as) colegas! Nossa 
mobilização é muito importante! A 
hora é agora!

> Impugnação 4: Art. 7º, inciso II

Tipo de alteração: Alteração
Motivo da alteração: A Resolução deve contemplar a opção do(a) participante e do(a) 
assistido(a) de manutenção no plano de benefícios objeto da retirada de patrocínio, 
qualquer que seja a modalidade do plano (BD, CV ou CD), sob pena de violação ao 
direito adquirido e ato jurídico perfeito, previstos nos artigos 17 e 68 da Lei Comple-
mentar nº 109/2001.
Sugestão de texto:  Art .  7 º,  inciso I I I  –  As opções decorrentes da 
retirada de patrocínio, incluindo a opção do(a) participante e do(a) assisti-
do manterem-se no plano de benef ícios objeto da retirada de patrocínio. 
 
> Impugnação 5: Art. 8º, inciso I

Tipo de alteração: Alteração
Motivo para alteração: O patrocinador que se retira deve assumir integralmente 
a responsabilidade pelo déficit técnico, se existente, sendo indevida a modificação 
das condições ajustadas para pagamento de contribuições extraordinárias pelos(as) 
participantes e assistidos(as) que foram aprovadas pela Previc ou qualquer obrigação 
contratada por estes com fundo de pensão, pois trata-se de pacto autônomo em 
relação ao convênio de adesão mantido entre patrocinador que se retira e o fundo 
de pensão.  
Sugestão de texto: Art. 8º, inciso I – A cobrança das obrigações e débitos 
dos(as) participantes e dos(as) assistidos(as) deverá ser efetuada nos prazos 
e condições pactuados com a EFPC, cabendo ao patrocinador que se reti-
ra o pagamento à vista de suas obrigações e compromissos assumidos junto 
à EFPC, devendo assumir o pagamento das obrigações dos(as) participantes 
e assistidos(as) para equacionamento de déf icit existente na data da retirada. 
 
> Impugnação 6: Art. 10

Tipo de alteração: Exclusão
Motivo da alteração: Não há previsão na Lei Complementar nº 109/2001 da possibi-
lidade de rescisão unilateral do convênio de adesão por iniciativa do fundo de pen-
são em razão do descumprimento de obrigações pelo patrocinador, devendo este 
cobrar, judicial ou extrajudicialmente do patrocinador o descumprimento de seus 
compromissos, nos termos da legislação aplicável.

Embora a abertura da Consulta 
Pública da Previc tenha despertado 
a atenção de diversas associações 
e sindicatos que congregam par-
ticipantes e assistidos(as) de todo 
o Brasil, a APCEF/RS preocupa-se 
com essa questão desde 2014, logo 
após o CNPC editar a Resolução 
de nº 11/2013, estabelecendo con-
dições severamente prejudiciais 
aos(às) participantes e assistidos(as) 
de qualquer fundo de pensão, como 
a Funcef. 

Desde a edição dessa Resolu-
ção, já se tornara possível a retira-
da de patrocínio, obrigando os(as) 
atingidos(as) a buscarem alter-
nativas desvantajosas (alto custo 
administrativo) no mercado finan-
ceiro, bancos e seguradoras, ou, até 
mesmo, resgatarem suas reservas 

APCEF/RS mantém Ação Civil Pública contra retirada de 
patrocínio desde 2014

individuais (com desconto de im-
posto de renda) até então mantidas 
na entidade previdenciária, para 
suportarem o pagamento vitalício 
dos benefícios contratados.

Por isso, ainda em 2014, a partir 
da orientação jurídica especializada 
do advogado Ricardo Só de Cas-
tro, do AR Advocacia Humanizada, 
responsável pelo atendimento do 
Seguro Jurídico da APCEF/RS, 
prevendo o risco que a Resolução 
trazia para a estabilidade dos planos 
para os(as) participantes ativos(as) e 
os compromissos em favor dos(as) 
aposentados(as) e pensionistas 
mantidos(as) entre a Funcef e a 
Caixa, a APCEF/RS ajuizou, contra 
a União Federal, a Ação Civil Pública 
nº 5014853-29.2014.404.7100, ques-
tionando a constitucionalidade e 

legalidade de diversos dispositivos 
previstos na precitada Resolução 
CNPC nº 11/2013.

Após ser julgada procedente 
pela primeira instância da Justiça 
Federal de Porto Alegre/RS, a Ter-
ceira Turma do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, com relatoria 
da Desembargadora Federal Mar-
ga Inge Barth Tessler, confirmou 
a sentença e declarou a nulidade 
dos artigos 3º, § 1º, 13, II, 15 e 16 da 
Resolução, reiterando a existência 
de direito adquirido dos(as) partici-
pantes e assistidos(as).

Motivada por Recurso Especial 
proposto pela União Federal em 
2019, a Ação Civil Pública encontra-
-se no Superior Tribunal de Justiça 
– STJ, em Brasília, aguardando data 
para o julgamento pela Segunda 

Turma (Resp nº 1827341/RS, Relato-
ra Ministra Assusete Magalhães), o 
que deverá ser bastante complexo, 
e cujo prognóstico é indefinido, uma 
vez existir, além da divergência de 
natureza jurídica, muitos interesses 
econômicos e políticos envolvendo 
a questão.

Agora, com a publicação da 
Resolução CNPC nº 53/2022 - que 
revogou a Resolução CNPC nº 
11/2013, porém manteve todas as 
ilegalidades desta -, torna-se im-
prescindível o êxito na referida Ação 
Civil Pública, não somente para a 
garantia dos direitos dos(as) parti-
cipantes e assistidos(as) da Funcef, 
mas sobretudo para a manutenção 
de todo o sistema de previdência 
complementar operado pelos fun-
dos de pensão. 

Como integrar o Seguro Jurídico
O Seguro Jurídico é um serviço da APCEF/RS, oferecido a associados(as) e dependentes, de atendimento jurídico nas áreas de Previdência Complementar, 
Previdência Social, Tributário Previdenciário, Saúde do(a) Trabalhador(a), Direito de Família, Direitos da Mulher e Defesa e Acompanhamento de Processos 
Administrativos Disciplinares junto à Caixa.
Para usufruir dessa importante ferramenta de proteção jurídica, é preciso preencher o formulário disponível no link www.apcefrs.org.br/juridico. O valor 
mensal é de apenas R$ 7 (sete reais), com cobrança acumulada de quatro meses, no valor de R$ 28 (vinte e oito reais), em janeiro, maio e setembro. A co-
brança acumulada visa a diminuir as tarifas de débito implementadas pela Caixa.
Inscreva-se e proteja os seus direitos!

Assista à live sobre os impactos da Resolução nº53, com a participação da diretora de Aposentadas(as) e Previdência da 
APCEF, Célia Zingler, do advogado Ricardo Só de Castro e da advogada Tirza Coelho, nas páginas da APCEF/RS no 
Facebook ou no YouTube.

APCEF/RS 
sempre ligada 
em você!

(51) 3268-1611 
(telefone geral)

www.apcefrs.org.br

apcefrs@apcefrs.org.br

Apcef/RS

@apcefrs

APCEF/RS

(51) 99975-9397 
- Mande mensagem 
“Assinar” para 
receber as notícias
da APCEF/RS



Objeto Nº do processo 
originário

Local Andamento

10% Mulheres
REG x FUNCEF 
(mulheres que ingres-
saram na FUNCEF até 
junho/79 e se aposen-
tou proporcional)

Aposentadoria Proporcional.
Inconstitucionalidade da distin-
ção de percentual na   aposenta-
doria proporcional entre homens 
(80%) e mulheres (70%). APCEF/
RS atuou como amicus curiae 
no STF.

RExt 639138:
Autuado em 13/04/2011

STF (Repercussão 
Geral) – Brasília

O STF reconheceu a inconstitucionalidade da 
diferença negativa de percentual entre homem 
e mulher. São ações individuais. O AR Advocacia 
Humanizada ingressa com ação individual ou, se 
já possuírem ação em andamento/suspensa, po-
derão optar por transferir a ação para o AR, sem 
custo adicional.

Efeito
Gangorra - 1º grupo 
(2002)
contra FUNCEF

Perdas/reajuste INSS 1995-2001 001/1.05.0165439-2 
– EPROC n° 5081689-
50.2022.8.21.0001: 
Ajuizada em 10/12/2001
Cumprimento de sen-
tença - 
001/1.14.0264641-1 
– EPROC n° 5024741-
69.2014.8.21.0001:
Ajuizado em 26/09/2014

11ª Vara Cível de 
Porto Alegre

Cumprimento de sentença. Os processos foram 
digitalizados passando a tramitar sob o nº do 
EPROC. Finalização de últimas pendências para 
viabilizar decisão. Nova perspectiva de sentença 
pelo juiz em agosto de 2022 sobre qual o cálculo 
está correto, da APCEF/RS ou da FUNCEF.

Efeito Gangorra 
Remanescentes (2017) 
contra FUNCEF

Perdas/reajuste INSS  1995-2001. 
entrega da documentação p/ 
cálculo após 2014.

001/1.18.0130331-3 – EPROC 
n° 50218157620188210001: 
Ajuizado em 24/07/2017

11ª Vara Cível de 
Porto Alegre

Cumprimento de sentença. Foi digitalizado pas-
sando a tramitar sob o nº do EPROC. Realizado 
depósito pela FUNCEF em 2018. Associados e 
associadas receberam valor incontroverso em 
2019/2020, restando outros sete pendentes de libe-
ração. Segue o andamento do 1º grupo acerca de 
decisão quanto aos valores ainda devidos.

Efeito
Gangorra - 2º grupo 
(2006)
contra FUNCEF

Perdas/reajuste INSS  1995-2001. 
Ingressaram no Seguro Jurídico 
após ajuizamento da 1ª ação ou
se associaram após dez/2002.

001/1.06.0113539-7:
Ajuizada em 05/06/2006

No Tribunal de Jus-
tiça/RS – para novo 
julgamento.

Após o Tribunal de Justiça/RS decidir favoravel-
mente aos(às) assistidos(as), o Superior Tribunal de 
Justiça/DF constatou nulidade na decisão e man-
dou o Tribunal de Justiça/RS julgar novamente a 
ação. O novo julgamento foi desfavorável contendo 
diversas omissões. O AR Advocacia apresentou 
Embargos de Declaração.

Ação Civil Pública - 
Retirada de Patrocínio

Nulidade Resolução CNPC 
11/2013
Questiona a legalidade da retira-
da de patrocínio unilateral pelo 
patrocinador (Caixa).

5014853-
29.2014.4.04.7100:
Ajuizada em 22/08/2015

3ª VF / TRF4 – Porto 
Alegre

Procedência em 1º grau e no Tribunal Regional 
Federal – TRF4. Processo está aguardando decisão 
do STJ de Recuso Especial interposto pela União. 

IR sobre Contribuição 
Extraordinária – 1º gru-
po

Isenção do IR por não haver ele-
vação de patrimônio e ser proi-
bida a redução de benefícios.

5003020-
72.2018.4.04.7100:
Ajuizada em 23/01/2018

2ª Turma TRF4 – 
Porto Alegre

Sentença procedente. Aguarda julgamento de 
recurso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião - TRF4. Solicitamos a realização de sessão tele 
presencial para fazermos sustentação oral.

IR sobre Contribuição 
Extraordinária – 
2º grupo (para quem se 
associou após 
janeiro/2018)

Isenção do IR por não haver ele-
vação de patrimônio e ser proi-
bida a redução de benefícios.

5068648-
37.2020.4.04.7100:
Ajuizada em 14/12/2020

13ª Vara Federal 
Porto Alegre

Ação ajuizada em dezembro 2020. Sentença im-
procedente. Aguarda julgamento de recurso in-
terposto pela APCEF/RS sob representação do AR 
Advocacia.

Benefício Único 
Antecipado 
(BUA)

Diferenças do valor recebido a 
título de BUA no saldamento 
REG/Replan Saldado

Em 2021, através do AR 
Advocacia, a APCEF/RS 
propôs nova ação com 
este objeto, cujas infor-
mações seguem: 
5133764-03.2021.8.21.0001. 
Ajuizada em 10/11/2021

2º Juízo da 15ª Vara 
Cível do Foro Central 
da Comarca de Por-
to Alegre

Aguarda instrução. Perspectiva de julgamento ao 
final de 2022.

Equacionamento - 
Passivo trabalhista 
Caixa/FUNCEF

Exclusão do reflexo na FUNCEF 
originado do passivo trabalhista 
da CAIXA. Essa responsabilida-
de deve exclusiva da Caixa e 
não deve compor o cálculo das 
contribuições extraordinárias 
dos(as) participantes no equa-
cionamento dos déficits.

1050288-
51.2020.4.01.3400

1ª Vara Federal do 
Distrito Federal

Declinada competência da 3ª Vara da Justiça Fe-
deral de Porto Alegre/RS para o juízo da 1ª Vara 
Federal de Brasília. A 4ª Vara Federal de Brasília, 
porém, entendeu que o processo não era de sua 
competência, mas sim da 3ª Vara Federal de Porto 
Alegre. Diante da divergência, foi instaurado pro-
cesso de Conflito de Competência no STJ, julgado 
em 2022 determinando que a Vara competente é a 
1ª Vara Federal DF..

Ação de Regresso Cobrar da CAIXA o percentual 
médio de 36% dos valores que 
foram e estão sendo pagos à 
FUNCEF a título de contribui-
ção extraordinária, referente 
ao impacto das condenações 
trabalhistas sobre os planos de 
benefícios REG/REPLAN saldado 
e não-saldado.

5077973-
02.2021.4.04.7100:
Ajuizada em 01/11/2021

8ª Vara Federal de 
Porto Alegre

Juízo da 8ª Vara Federal se declarou incompetente 
para processar e julgar a ação, determinando a 
remessa para a 1ª Vara Federal de Brasília. Recorre-
mos da decisão e estamos aguardando a decisão 
do Tribunal Regional Federal – TRF. Aqueles(as) 
que desejarem ingressar com ação individual com 
este objeto devem entrar em contato com o AR 
ADVOCACIA HUMANIZADA. 

Ação Civil Pública contra 
a aplicação da CGPar 23 
– defesa do Saúde Caixa

Nulidade das determinações 
que alteram os planos de saúde 
de autogestão das estatais.

5060010-
49.2019.4.04.7100:
Ajuizado em 10/09/2019

3ª Turma do TRF4 – 
Porto Alegre

Após decisão de 1ª instância que entendeu não ser 
cabível a Ação Civil Pública, a APCEF/RS recorreu 
ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e aguar-
da julgamento. Perspectiva é positiva.
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