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REPRESENTAÇÃO GAÚCHA É DESTAQUE NA FUNCEF 

A FUNCEF (Fundação dos 

Economiários Federais), o 

3º maior fundo de pensão 

do país, é marcada pela 

representação gaúcha:   

além da presença do dire-

tor da APCEF, Gilmar 

Cabral Aguirre, como 

membro suplente eleito 

do Conselho Deliberativo 

e de Antoci Neto de 

Almeida integrando o 

Conselho Fiscal, mais 4 

gaúchos(as) participam 

de comitês de asses-

soramento técnico. Essa 

constatação mostra o 

comprometimento gaú-

cho na luta pela democra-

tização da Fundação.

O Conselho Deliberativo é 

o órgão máximo de deci-

sões da FUNCEF, sendo 

responsável pela defini-

ção da política geral de 

administração da entida-

de. O conselho é formado 

por seis membros efetivos 

e seis suplentes e é pari-

tário entre representan-

tes dos(as) participantes e 

da patrocinadora. O dire-

tor de Esportes da APCEF, 

Gilmar Cabral Aguirre, foi 

empossado em junho de 

2010 para a  gestão 

2010/2014.

Os Comitês de Assessora-

mento Técnico foram cri-

ados em 24 de setembro 

de 2008 e têm por função 

subsidiar os trabalhos dos 

Conselhos Deliberativo e 

Fiscal e da Diretoria Exe-

cutiva. Sua composição 

também é paritária, com 

50% dos membros ind-

cados pelos conselheiros 

deliberativos eleitos e 

50% pela FUNCEF e 

CAIXA. Estes comitês es-

tão previstos pelo esta-

tuto e atuam como canais 

por onde os associados 

podem observar mais de 

perto e por diversos ângu-

los a governança e a efici-

ência na gestão de recur-

sos financeiros. São qua-

tro comitês: de Benefí-

cios, Qualidade das Infor-

mações Contábeis e Audi-

toria, Ética e  Investimen-

tos.

O Comitê de Benefícios é 
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EXPEDIENTE

Novas ações judiciais: seguro 
jurídico amplia a defesa dos(as) associados(as)

Edgard Simon, integra o 

Comitê de  Qualidade das 

Informações Contábeis e 

Auditoria. A esse comitê 

cabe a tarefa de asses-

sorar o Conselho Delibe-

rativo, no que diz respeito 

ao exercício das funções 

de fiscalização. 

O comitê que dá o suporte 

técnico, assessorando o 

Conselho Deliberativo no 

que se refere à aplicação e 

à observância dos precei-

tos éticos previstos no Có-

digo de Conduta Corpo-

rativa pelos públicos in-

terno e externo com os 

quais a FUNCEF se relacio-

na é o Comitê de Ética. 

Compondo o comitê, está 

a gaúcha Maristela da 

Rocha. O comitê de inves-

timentos é que dá o asses-

soramento ao Conselho 

Deliberativo na gestão 

econômico-financeira.

gestões e principalmente dis-

cussões dos nossos assuntos.”

Antoci Neto de Almeida - 
Conselheiro Fiscal da FUNCEF       

“Todos(as) associados(as) da 

FUNCEF têm interesse que a 

gestão seja cada vez mais apri-

morada para garantir o cum-

primento integral e melhoria 

permanente dos benefícios 

previdenciários no momento 

da aposentadoria. Considero o 

Comitê de Benefícios muito im-

portante por ser mais um es-

paço de atuação dos(as) as-

sociados(as) na gestão dos pla-

nos de benefícios.” 

Célia Margit Zingler – Comitê 
de Benefícios   

“Destaco a quantidade e a qua-

lificação dos(as) gaúchos(as) 

que hoje integram o conselho e 

os comitês da Funcef. Sua im-

portância é reconhecida para 

analisar e subsidiar as decisões 

do Conselho Deliberativo. Ou-

tros Fundos de Pensão (por 

exemplo, Petros – Petrobrás e 

Previ – Banco do Brasil)  estão 

buscando implementar em 

seus fundos de pensão esse 

modelo dos comitês. Todos(as) 

participantes devem conhecer 

o trabalho dos comitês, para 

maior presença nas decisões 

da FUNCEF. Nós, represen-

tantes gaúchos, nos colocamos 

à disposição dos associa-

dos(as).”

Sérgio Simon  - Comitê de  
Qualidade das Informações 
Contábeis e Auditoria

pamentos ergonomica-

mente inadequados são 

uma rotina enfrentada 

diariamente pelos(as) tra-

balhadores(as).

Frente a esta situação, ca-

be ao(à) trabalhador(a) 

buscar a defesa dos seus 

direitos. Neste momento, 

a Assessoria Jurídica da 

APCEF está presente para 

dar a orientação correta 

de como proceder para 

garantir os direitos previ-

denciários decorrentes 

das relações de trabalho. 

A Associação incorporou a 

assessoria em Saúde 

do(a) Trabalhador(a) co-

mo mais um elemento de 

prestação de serviços pa-
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o órgão de suporte técni-

co, com objetivo de asses-

sorar o Conselho Delibe-

rativo no processo de ges-

tão dos passivos e das dis-

posições regulamentares 

dos planos de benefícios 

previdenciários e na pro-

teção dos interesses dos 

participantes, assistidos e 

patrocinadores. Integran-

do o comitê, está a dire-

tora presidenta da APCEF, 

Célia Zingler e como su-

plente o também gaúcho 

Tiago Pedroso. 

O diretor de Previdência e 

Jurídico da APCEF, Sérgio 

“As atribuições de cada instân-

cia na FUNCEF estão bem defi-

nidas em seu estatuto, o qual 

pode ser acessado a qualquer 

tempo no site da Fundação. A 

FUNCEF melhorou e muito des-

de que conquistamos a condi-

ção de paridade, tanto no Con-

selho Deliberativo quanto no 

Conselho Fiscal. Nas diretorias, 

temos ainda pontos a avançar 

para garantir cada vez mais a 

solidez de nossa Fundação e a 

transparência da gestão. Con-

quistamos a composição dos 

comitês de assessoramento es-

tratégico, órgão vinculado ao 

Conselho Deliberativo, algo 

inédito até então aos fundos de 

Pensão.”

Gilmar Cabral Aguirre - 
Suplente Eleito do Conselho 
Deliberativo

“A aproximação das fede-

rações dos diferentes segmen-

tos da nossa categoria a meu 

juízo, é um ponto positivo que 

as coligações (composições) 

trouxeram com as eleições de 

caráter nacional.  Vemos hoje, 

FENACEF, FENAE, FENAG e 

UNEI, com  representantes na 

FUNCEF, após disputas eleito-

rais. A experiência como con-

selheiro faz com que mante-

nhamo-nos atualizados com as 

atividades da Fundação. A 

quantidade de documentos 

que nos chegam às mãos todos 

os meses é enorme, fazendo 

com que sejam exaustiva-

mente examinados e discutidos 

entre os Conselheiros.  As reu-

niões do Fórum dos Eleitos, 

com as entidades é outro ponto 

positivo, com cobranças, su-

A proteção à Saúde do(a) 

Trabalhador(a) é, antes de 

tudo, um dever do(a) em-

pregador(a). O que se ob-

serva, no entanto, por 

parte das empresas em 

geral, inclusive as institui-

ções bancárias é a submis-

são do(a) empregado a 

más condições de traba-

lho: metas abusivas, as-

sédio moral , excesso de  

funções por não contra-

tação de pessoal e equi-
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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:

1. Ações contra o Instituto 

Nacional de Seguridade 

Social (INSS):

Ação de conversão do 

benefício previdenciário 

(B31) em acidentário (B91) 

(ativos/as)

Objetivo: reconhecer a na-

tureza acidentária do bene-

fício provisório, o qual ga-

rante o direito à estabili-

dade no emprego pelo perí-

odo de 1 ano após o retorno 

ao trabalho e ainda o de-

pósito do FGTS, pelo banco, 

ao longo do período que 

o(a) empregado(a) estiver 

em gozo do benefício.

Ação de restabeleci-

mento/manutenção do be-

nef íc io  auxí l io-doença 

(ativos/as)

Objetivo: manter o(a) em-

pregado(a) incapacitado(a) 

para o trabalho, por período 

indeterminado em bene-

fício auxílio-doença junto ao 

INSS até que efetivamente 

recupere a sua capacidade 

de trabalho. Em geral, ca-

troca de função dentro da 

empresa. Leva o código B94 

no sistema de Previdência 

Social.

Ação de concessão do 

benefício aposentadoria por 

invalidez (ativos/as)

Objetivo: conceder ao(à) 

empregado(a) com perda 

funcional total e permanen-

te o benefício definitivo má-

ximo. Leva o código B92 no 

sistema de Previdência So-

cial. Como é concedido em 

casos mais excepcionais, de-

ve ser proposta demanda 

acidentária que apontará, 

com base em fatores obje-

tivos-médicos e subjetivos-

particulares do segurado, a 

impossibilidade do(a) traba-

lhador(a) retornar ao merca-

do de trabalho.

Ação de reconheci-

mento da vitaliciedade do 

auxílio-acidente (ativos/as e 

aposentados/as)

Objetivo: autorizar que o(a) 

empregado(a) com histórico 

de incapacidade anterior à 

10/12//1997 (publicação da 

Lei nº 9528) possa receber o 

benefício auxílio-acidente 

cumulado com aposenta-

doria previdenciária que já 

vem ganhando ou que pro-

jeta receber futuramente no 

INSS. Ocorre que a partir da 

aludida lei de 1997, o be-

nefício auxílio-acidente dei-

xou de ser vitalício, sendo, 

no entanto, possível de ser 

invocado o direito adquirido 

a empregados(as) que ti-

nham lesão incapacitante do 

período anterior.

2. Ação de indenização con-

tra a empresa empregadora 

(ativos/as e aposenta-

dos/as)

Paralelamente ao ajuiza-

mento de ação acidentária, 

pode o(a) empregado(a) in-

gressar judicialmente contra 

a empresa requerendo in-

denização por danos mate-

riais e morais em razão do 

quadro incapacitante. Ações 

contra o INSS correm na Jus-

tiça Estadual e ações contra 

as empresas correm na Jus-

tiça do Trabalho.

bível em face de alta médica 

programada determinada 

pelo perito do órgão previ-

denciário, mantida em 

pedido administrativo de 

prorrogação do benefício. 

Diante de maior urgência no 

pedido de benefício de cará-

ter alimentar, deve ser re-

querido o reestabeleci-

mento/manutenção com 

pedido liminar para a rápida 

solução.

Ação de concessão do 

benefício auxílio-acidente 

(ativos/as e aposentados/as)

Objetivo: conceder ao(à) 

empregado(a) com perda 

funcional permanente um 

benefício definitivo que é 

mantido até o momento de 

concessão de aposentadoria 

previdenciária. Trata-se de 

indenização mensal paga pe-

lo INSS em razão de invalidez 

parcial ao exercício da pro-

fissão que habitualmente 

exercia. Em geral, cabível 

aos(às) empregados(as) que 

passaram pelo Centro de Re-

abilitação Profissional e com 

PEDIDO DE INCLUSÃO - SEGURO JURÍDICO 

de de
Assinatura

Objetivo: Buscar indeniza-

ção que compense os trans-

tornos decorrentes da doen-

ça do trabalho, quando o 

ambiente da empresa tenha 

contribuído, mesmo que em 

parte, para o desencade-

amento da lesão incapa-

citante.

3. Ação contra seguradora 

(ativos/as e aposentados/as)

Se o(a) empregado(a) tem 

seguro de vida individual ou 

em grupo, pode ter direito a 

indenização prevista em 

apólice envolvendo invalidez 

parcial ou total. Em geral, 

cabível aos(às) emprega-

dos(a) que discutem judi-

cialmente contra o INSS ou já 

ganharam a aposentadoria 

por invalidez acidentária ou 

mesmo o auxílio-acidente, 

devendo ser feita análise da 

viabilidade e oportunidade 

de ingresso com ação judi-

cial. Há a exigência, de qual-

quer forma, de prévio re-

querimento administrativo à 

seguradora, solicitando o 

pagamento do prêmio em 

prazo razoável. 

ra integrantes do Seguro 

Jurídico, tanto ativos(as) 

quanto aposentados(as). 

Esse serviço conta com os 

advogados especializados 

na área de saúde bancária 

Antônio Carlos Porto 

Júnior, Fernando Rubim e 

Fábio Luiz Maia Barbosa, 

integrantes do Escritório 

de Direito Social, onde 

são feitos os os atendi-

mentos mediante prévio 

agendamento (Av. Borges 

de Medeiros, nº 612, 2º 

andar, conjunto 21 fone 

(51) 32159000 e e-mail 

segurojuridico@apcefrs.

org.br).

AÇÕES



BOLETIM INFORMATIVO DO SEGURO JURÍDICO | 04

SEGURO JURÍDICO APCEF
TEMOS MUITAS CAUSAS EM COMUM

Mais de 70% dos associados 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 nove 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 no trabalho, tributação sobre 

benefícios previdenciários, plano de saúde da CEF, defesa 

administrativa e seguros em grupo. 

Todos os associados da Apcef podem participar.  A mensalidade é 

de R$ 5,00 e é debitada diretamente na conta corrente do associado. 

Para saber mais, acesse www.apcefrs.org.br/jurídico e conheça as vitórias 
que já obtivemos e as ações que podem ser propostas com o Seguro Jurídico. U M N O V O T E M P O

A ação que chamamos de 

IR sobre complementação 

FUNCEF tem por objeto 

recuperar valores indevi-

damente recolhidos a tí-

tulo de imposto de renda 

sobre a complementação 

p a g a  p e l a  F U N C E F/  

Prevhab; o período de a-

trasados corresponde aos 

últimos cinco (05) anos 

antes da entrada da ação.

São contemplados pela a-

ção todos os integrantes 

do SEGURO JURÍDICO, 

aposentados(as) bem 

como pensionistas que 

c o n t r i b u í r a m  p a r a  

FUNCEF/Prevhab como 

Ação Imposto de Renda sobre 
complementação - popular ação “bitributação” - 
Recolhimento de documentos - nº 2005.71.00.009903-1 

• Carta de concessão do INSS

• Cálculo inicial FUNCEF

• Termo de Adesão 

ao Saldamento

• Caso tenha migrado para 

o REB, apresentar cópia 

do contrato

• Se possuir acerto pós-

78:apresentar contracheque 

do acerto

• Cópia da carteira de trabalho 

(foto, qualificação civil e 

contrato com a Caixa)

CONFIRA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

• Depois da aposentadoria, 

entrou com processo contra a 

Caixa, FUNCEF ou INSS? 

• Cópia do CPF

• Cópia da carteira de 

identidade

• Cópia de todos os 

contracheques da Caixa de 

janeiro de 1989 a 

dezembro de 1995

• Cópia de todos os 

contracheques da FUNCEF, 

Prevhab e Caixa Seguros

ativos(as) no período de 

01/01/89 a 31/12/95.

Aqueles que já tiverem a-

ção judicial individual ou 

que não quiserem parti-

cipar da ação coletiva da 

APCEF devem se mani-

festar por escrito.

O recolhimento de do-

cumentação ocorrerá no 

mês de maio de 2011. Co-

mo a documentação é 

bastante extensa, solici-

tamos a todos(as) interes-

sados(as) que já se orga-

nizem. A listagem da docu-

mentação necessária se-

gue abaixo:


