AÇÕES COLETIVAS EM ANDAMENTO – APCEF/RS
Objeto

Nº do processo
originário

Local

Andamento

10% Mulheres
REG x FUNCEF
(mulheres que ingressaram na FUNCEF até
junho/79 e se aposentou proporcional)

Aposentadoria Proporcional.
RExt 639138:
Inconstitucionalidade da distin- Autuado em 13/04/2011
ção de percentual na aposentadoria proporcional entre homens
(80%) e mulheres (70%). APCEF/
RS atuou como amicus curiae
no STF.

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, poderão 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° 508168950.2022.8.21.0001:
Ajuizada em 10/12/2001
Cumprimento de sentença 001/1.14.0264641-1
– EPROC n° 502474169.2014.8.21.0001:
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 11ª Vara Cível de
n° 50218157620188210001: Porto Alegre
Ajuizado em 24/07/2017

Cumprimento de sentença. Foi digitalizado passando 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 liberação. 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 Justiça/RS – para novo
julgamento.

Após o Tribunal de Justiça/RS decidir favoravelmente aos(às) assistidos(as), o Superior Tribunal de
Justiça/DF constatou nulidade na decisão e mandou 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
501485311/2013
29.2014.4.04.7100:
Questiona a legalidade da retira- Ajuizada em 22/08/2015
da de patrocínio unilateral pelo
patrocinador (Caixa).

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 grupo

Isenção do IR por não haver elevação de patrimônio e ser proibida a redução de benefícios.

500302072.2018.4.04.7100:
Ajuizada em 23/01/2018

2ª Turma TRF4 –
Porto Alegre

Sentença procedente. Aguarda julgamento de
recurso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região - 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 elevação de patrimônio e ser proibida a redução de benefícios.

506864837.2020.4.04.7100:
Ajuizada em 14/12/2020

13ª Vara Federal
Porto Alegre

Ação ajuizada em dezembro 2020. Sentença improcedente. Aguarda julgamento de recurso interposto 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 informações seguem:
5133764-03.2021.8.21.0001.
Ajuizada em 10/11/2021

2º Juízo da 15ª Vara
Aguarda instrução. Perspectiva de julgamento ao
Cível do Foro Central final de 2022.
da Comarca de Porto Alegre

Equacionamento Passivo trabalhista
Caixa/FUNCEF

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

105028851.2020.4.01.3400

1ª Vara Federal do
Distrito Federal

Declinada competência da 3ª Vara da Justiça Federal 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 processo 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
5077973médio de 36% dos valores que
02.2021.4.04.7100:
foram e estão sendo pagos à
Ajuizada em 01/11/2021
FUNCEF a título de contribuição extraordinária, referente
ao impacto das condenações
trabalhistas sobre os planos de
benefícios REG/REPLAN saldado
e não-saldado.

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. Recorremos 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.

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 aguarda julgamento. Perspectiva é positiva.

Ação Civil Pública contra Nulidade das determinações
a aplicação da CGPar 23 que alteram os planos de saúde
– defesa do Saúde Caixa de autogestão das estatais.

506001049.2019.4.04.7100:
Ajuizado em 10/09/2019
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