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Capa do Processo
Nº do Processo: 5017421-37.2022.4.04.7100
Órgão Julgador:
Competência:

Lembretes

Data de autuação: 07/04/2022 14:53:10

Juízo Substituto da 3ª VF de Porto Alegre
Cível

Classe da ação:

Juiz(a):

Situação:

MOVIMENTO

THAIS HELENA DELLA GIUSTINA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Novo

Assuntos
Partes e Representantes
AUTOR
ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DA
FUNCEF - ANIPA (22.385.732/0001-80) - Pessoa Jurídica

RÉU
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

(00.360.305/0001-04) - Entidade

ROCHELLE REVEILLEAU RODRIGUES RS056814 C084498
ROGERIO FERREIRA BORGES DF016279
Informações Adicionais (Prevenção: Há possíveis Preventos)
Ações
Agravo Árvore Audiência Certidão Narratória Custas Depósitos Judiciais Fórum Conciliação Movimentar/Peticionar Pedido de TED Pessoa enquadrada na LEI 14.289
Substabelecimentos
Evento
19
18
17
16
15
14
13
12
11

10

9
8
7

Data/Hora
25/05/2022
12:01:31
25/05/2022
12:01:01
25/05/2022
10:55:10
25/05/2022
10:40:24
20/05/2022
23:59:59
16/05/2022
11:34:57
14/05/2022
01:02:09
13/05/2022
12:26:51
12/05/2022
12:48:03
10/05/2022
14:53:43
10/05/2022
14:53:20
10/05/2022
14:29:10
02/05/2022
14:17:55

Descrição
Expedida/certificada a citação eletrônica
Refer. ao Evento 8 e 17
(RÉU - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF)
Prazo: 15 dias Status:AGUARD. ABERTURA

Usuário

Documentos

TCO11

Evento não gerou documento

Juntada de certidão - encerrado prazo - Refer. ao Evento: 10

TCO11

Evento não gerou documento

Despacho

THD00

Conclusos para decisão/despacho

TCO11

Evento não gerou documento

Confirmada a citação eletrônica - Refer. ao Evento: 10

SECJF

Evento não gerou documento

DESPADEC1

EMENDAINIC1
ANEXO3

PROC2

PETIÇÃO - EMENDA A INICIAL

DF016279

Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 4

SECFP

Evento não gerou documento

c111652

Evento não gerou documento

c075193

Evento não gerou documento

TCO11

Evento não gerou documento

TCO11

Evento não gerou documento

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA - (c111652 - DANIEL PIRES DA
SILVA para C084498 - ROCHELLE REVEILLEAU RODRIGUES)
SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA - (c075193 - LAIZE GABRIELLA
PESCAROLO MARCHALEK para c111652 - DANIEL PIRES DA SILVA)
Expedida/certificada a citação eletrônica
Refer. ao Evento 8
(RÉU - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (18 - Juntada de certidão - encerrado prazo)
Data inicial da contagem do prazo: 24/05/2022 00:00:00
Data final: 13/06/2022 23:59:59
Classe Processual alterada - DE: AÇÃO CIVIL COLETIVA PARA: AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
Despacho

THD00

Conclusos para decisão/despacho

TCO11

file_download auto_awesome_motion

DESPADEC1
Evento não gerou documento
PET1
PROC2
ANEXO3

6

29/04/2022
18:08:13

PETIÇÃO

DF016279

5

21/04/2022
23:59:59

Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 4

SECJF

Evento não gerou documento

11/04/2022
13:40:37

Expedida/certificada a intimação eletrônica
Refer. ao Evento 3
(AUTOR - ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DA FUNCEF - ANIPA)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (13 - Decorrido prazo)
Data inicial da contagem do prazo: 25/04/2022 00:00:00
Data final: 13/05/2022 23:59:59

THD00

Evento não gerou documento

Despacho

THD00

Conclusos para decisão/despacho

TCO11

4

3
2

11/04/2022
13:40:34
11/04/2022
13:11:30
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Descrição

Distribuído por sorteio (RSPOA03S)

Usuário

DF016279

Documentos
INIC1
PROC2
ESTATUTO3
EDITAL4
OUT5
ESTATUTO6
OUT7
OUT8
OUT9
OUT10
OUT11
OUT12
OUT13
OUT14
OUT15
OUT16
OUT17
OUT18
OUT19
OUT20
OUT21
OUT22
OUT23
OUT24
OUT25
OUT26
OUT27
OUT28
OUT29
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EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA

VARA DE PORTO ALEGRE (RS)

(REQUERIMENTO DE ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE
CUSTAS E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, CONFORME
PREVISÃO NO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85 E INTERPRETAÇÃO
DO C. STJ NO RESP 1.153.656/DF)

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL INDEPENDENTE DOS
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DA FUNCEF - ANIPA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 22.385.732/0001-80, com sede em Porto Alegre (RS) na
Rua Felicíssimo de Azevedo 1455, sala 507, CEP 90540-110, e-mail
administrativo@anipa.com.br, neste ato representada pelo seu Presidente,
Ivan Gonçalves Theisen, vem, respeitosamente, por intermédio do advogado
que esta subscreve (e-mail rogerio@ferreiraborges.adv.br), ajuizar
AÇÃO COLETIVA

SÃO PAULO (SP)
Alameda dos Aicás, 335
Moema
(11)5051-1390

BRASÍLIA (DF)

SHIN CA 01 Deck Norte
Conjunto 425/427
Lago Norte

VITÓRIA (ES)

Rua Alfeu Alves Pereira, 79,
sala 207, Ed. Maxxi II
Enseada do Suá

Central de atendimento:
0800 772 1272
www.ferreiraborges.adv.br

em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa pública federal
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.360.305/0001-04, com endereço para
citação em Porto Alegre (RS) na Rua Marcílio Dias 877, térreo, Menino
Deus, CEP 90130-001, aduzindo para tanto o que se segue:
I.

JUNTADA DA AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR E DA
LISTA DE SUBSTITUÍDOS PELA ASSOCIAÇÃO AUTORA
1.

A associação autora congrega mais de 7.500 participantes da

EFPC (Entidade Fechada de Previdência Complementar) FUNCEF, todos
empregados ativos ou já aposentados da Caixa Econômica Federal.
2.

Na FUNCEF convivem três regulamentos previdenciários1;

aqui, entretanto, os fatos e pretensões veiculadas guardam pertinência com
os participantes de um deles, o plano “REG-REPLAN”, que por seu turno é
dividido em duas submassas de participantes – os “saldados” e os “não
saldados”, a depender da adesão ao não ao “saldamento” do plano,
oportunizada em três janelas temporais nos anos de 2006, 2008 e 2010 –
embora a data do saldamento seja uma só, agosto/2006, não importando a
data de adesão do participante ao fenômeno.

1

“REG-REPLAN”, o mais antigo, dividido entre as modalidades “saldada” e “não saldada”; “REB”, criado
em 1998, e “Novo Plano”, criado em 2006.
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3.

Não convém, aqui, detalhar em minúcias o que vem a ser o

“saldamento”. Em linhas gerais, quem procedeu ao saldamento do REGREPLAN “fechou” antecipadamente o seu plano, embora nele continue
como participante, e aderiu um então novo regulamento criado, chamado
“Novo Plano”. Na prática, os “REG-REPLAN saldados” são participantes
tanto do REG-REPLAN (saldado) como do Novo Plano da FUNCEF, ao
mesmo tempo.
4.

Por pertencerem a dois planos previdenciários, os “saldados”,

quando se aposentam, recebem seus benefícios oriundos em parte das
reservas do REG-REPLAN e em parte da poupança individual formada a
partir da data do saldamento e consequente migração para o Novo Plano da
FUNCEF (invariavelmente o mês de agosto/2006, para todos os que
saldaram, não importando se a adesão ocorreu em 2006, 2008 ou 2010). É
por isso que, no contracheque de um “saldado” qualquer, constarão três
rubricas de pensão: “benefício saldado” e “parcela FAB2”, oriundas do REGREPLAN, e a parcela de benefício do Novo Plano, formada com os recursos
vertidos a partir de setembro/2006. Ao contrário, o contracheque do
aposentado “não saldado” apresenta apenas uma única parcela de benefício
mensal oriundo do REG-REPLAN.

2

A parcela FAB é um adicional previsto somente para os participantes do REG-REPLAN saldado,
conforme o regulamento do plano, não convindo aqui detalha-la.
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5.

Conforme já dito, a pretensão relaciona-se apenas com o

plano REG-REPLAN da FUNCEF, pelo que a associação autora substitui,
neste processo coletivo, os participantes do REG-REPLAN, modalidades
“saldada” ou “não saldada”, associados à entidade até a data de aforamento
do processo, conforme lista de substituídos anexa, tendo sido, para tanto,
expressamente autorizada pela assembleia geral, conforme documento
também anexado à presente.
II.

REQUERIMENTO
PAGAMENTO

DE

ISENÇÃO

QUANTO

AO

DE CUSTAS E CONDENAÇÃO EM

HONORÁRIOS
6.

A autora age de boa-fé, na defesa de seus associados. Assim,

requer desde logo seja reconhecida, em favor, a isenção quanto ao
pagamento de custas e condenação em honorários prevista no art. 18 da Lei
n. 7.347/85, conforme a interpretação pacificada pelo C. STJ a partir REsp
1.153.656/DF. In verbis:
AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA COLETIVA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. 2. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA
COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA.RECONHECIMENTO. 3. CONDENAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA

83/STJ.

4.

HONORÁRIOS

SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 20, § 4º, DO CPC/1973.
5. AGRAVO DESPROVIDO.
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1. Verificada a ocorrência de omissão, torna-se imperiosa a correção do
vício, o que, contudo, não implicará, no caso, a modificação do resultado
do julgado.
2. Não obstante a legitimidade ad causam para a primeira fase da ação
civil pública seja extraordinária, mediante a substituição processual, a
legitimidade ativa na segunda fase é, em regra, ordinária, ou seja, dos
titulares do direito material. Contudo, com o intuito de evitar a ausência
de

liquidação

e

execução

de

direitos

reconhecidos

na

fase

de

conhecimento, o CDC previu a possibilidade de os legitimados do rol do
art. 82 do CDC liquidarem e executarem as indenizações não reclamadas
pelos titulares do direito material, por meio da denominada fluid recovery.
3. O STJ entende que "a associação civil que ajuíza ação coletiva
para a defesa dos interesses e direitos de seus associados
consumidores é isenta do pagamento dos ônus de sucumbência,
salvo na hipótese de comprovada má-fé" (REsp 1.515.895/MS,
Rel.

Ministra

Nancy

Andrighi,

Terceira

Turma,

julgado

em

6/12/2016, DJe 14/12/2016).
4. A verba honorária deve ser fixada com base art. 20, § 4º, do CPC/1973
no caso dos autos. Assim, o arbitramento em R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), conforme as peculiaridades do caso, atende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1280311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe
05/11/2019)

III.

MÉRITO PROPRIAMENTE DITO
A) DO

DIREITO

DE

REGRESSO

ADVINDO

DO

EQUACIONAMENTO (ART. 21 DA LC 109/2001). DA
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SUB-ROGAÇÃO LEGAL DOS PARTICIPANTES NOS
DIREITOS DA CREDORA ORIGINÁRIA (ART. 346, 349
E 934 CC)
7.

O regulamento REG-REPLAN da FUNCEF, fundo de

pensão dos empregados, desde o ano de 2014 apresenta déficit, i.e., suas
reservas financeiras técnicas mostram-se insuficientes para a cobertura de
todas as despesas previdenciais do fundo.
8.

Havendo déficit – cujas origens, no caso da FUNCEF, serão

apresentadas no decorrer da narrativa – a Lei Complementar n. 109/2001 é
taxativa ao impor à patrocinadora do fundo (a empregadora Caixa
Econômica Federal) e aos próprios participantes o equacionamento dos
prejuízos, paritariamente, em prazos e valores apontados nos estudos
atuariais pertinentes:
LC 109, Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades
fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos,
na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação
regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou
prejuízo à entidade de previdência complementar.
§ 1º O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre
outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições,
instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a
conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e
fiscalizador.
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9.

Perceba-se que a LC 109/2001 impõe aos participantes,

independentemente de

serem eles absolutamente inocentes, o

equacionamento, i.e., o pagamento de metade dos prejuízos do fundo de
pensão, pouco importando que o dano tenha sido originado de atos de
corrupção ou de má-gestão dos reais administradores do fundo: a FUNCEF
e seus diretores e conselheiros, e a patrocinadora Caixa – que em verdade é
quem, de fato, manda e desmanda na FUNCEF, detendo ainda o dever de
fiscalização sobre tudo o quanto ocorre no fundo de pensão.
10. Em razão disso, os participantes estão pagando pesados
equacionamentos, que carcomem, para muitos deles, inimagináveis 40%
da renda líquida mensal.
11. Os participantes do REG-REPLAN modalidade “saldada”
pagam equacionamentos lançados três vezes (anos de 2014 a 2016); os não
saldados pagam por dois anos lançados (anos de 2015 e 2016). O modo de
equacionar determinado pela FUNCEF e aprovado pelas autoridades foi a
estipulação de contribuições adicionais (extraordinárias) mensais, cuja
reiteração mensal perdurará por décadas (duração entre 18 e 21 anos),
conforme a documentação do equacionamento produzida pela EFPC (em
anexo).
12. Pois bem: obrigados ao pagamento de metade dos prejuízos,
aos participantes e assistidos lesados cabe, unicamente, o direito de
regresso contra os responsáveis pelos prejuízos causados:
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LC 109/2001, Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas
entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e
assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem
prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram
causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

Código Civil, Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem
pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o
causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente
incapaz.

13. No equacionamento, portanto, há um terceiro inocente (o
participante) contra quem a Lei, obrigatoriamente, imputa o pagamento de
metade dos danos causados por ato ilícito praticado por outrem que não o
próprio participante, conformando nítida hipótese de sub-rogação legal,
com as consequências trazidas pelos arts. 346, 349 e 350 do Código Civil:
Código Civil, Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em
favor:
I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores.
Art. 350. Na sub-rogação legal o sub-rogado não poderá exercer os
direitos e as ações do credor, senão até à soma que tiver desembolsado
para desobrigar o devedor.
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14. Portanto, em razão do equacionamento, ao pagar metade
dos prejuízos causados por um terceiro agente, o participante sub-rogase nos direitos e ações que a FUNCEF disporia para recobrar os
prejuízos havidos, mas somente até o limite do quanto foi pago, nos
estritos termos do art. 350 do Código Civil.
15. Definido, assim, o direito de regresso do participante
obrigado ao equacionamento, faz-se necessário demonstrar os elementos
formadores do ato ilícito originário causador dos prejuízos: o(s) agente(s)
causador(es) do dano, a ação culposa praticada, o dano em si e o nexo causal
entre a conduta do(s) agente(s) e o dano experimentado e pago pelo
participante sub-rogador.
16. Antes, entretanto, é importante sintetizar sobre as origens do
atual déficit da FUNCEF, e, dentre elas, a principal causa: o chamado
“contencioso trabalhista da Caixa”.
B) DAS VÁRIAS ORIGENS DO DÉFICIT. A PRINCIPAL
DELAS: O “CONTENCIOSO TRABALHISTA” DA
CAIXA PERANTE A FUNCEF. DETALHAMENTO: O
QUE É O “CTVA”?
17. É público, notório, inconteste e sobejamente comprovado que
os fundos de pensão de estatais sofreram com episódios de corrupção, desvio
de recursos e má-gestão de dirigentes, encontrando-se hoje severamente
deficitários.
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18. Conforme inicialmente apurado pela CPI dos Fundos de
Pensão ainda no ano de 2016 (relatório conclusivo na íntegra, em anexo), e
atualmente deslindado nas ações penais e de improbidade em curso
(“Operação Greenfield”), as causas do déficit decorrem de malversação dos
de recursos já existentes nos fundos de pensão (aqui, já falamos
particularmente da FUNCEF), além de esquema que deliberou aumentos
reais nos valores de benefício sem as correspondentes majorações de
reservas como mote a justificar a substituição de investimentos sem risco por
investimentos temerários, mediante utilização de expediente ilegal e
temerário3, o que acabou pulverizando bilhões do dinheiro do fundo – e isso
tudo aliado à crise financeira mundial iniciada em 2008, que só agravou o
problema4.
19. Entretanto, no caso específico da FUNCEF e ao lado dos
fatores acima, uma das principais causas do déficit, senão a principal, é
o que se convencionou chamar de “contencioso trabalhista da Caixa” –
reflexos de milhares de processos trabalhistas que majoraram os salários de
contribuição/participação dos fundos administrados pela FUNCEF,
notadamente o “REG-REPLAN saldado” e o “REG-REPLAN não saldado”,
e que acabaram desequilibrando severamente os fundos, posto que não

3

Episódio das “FIPs”, objetivados nas ações penais da Greenfield.

4

Trata-se de um resumo não literal das conclusões da CPI dos Fundos de Pensão, o que, de resto, é fato
público e notório, hoje não mais contestado pelas partes.
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recompostas devidamente as reservas matemáticas necessárias à manutenção
saudável dos compromissos previdenciários assumidos em favor da massa
de participantes.
20. Para definir o “contencioso trabalhista da Caixa” – que é
formado por milhares de ações trabalhistas com impacto na FUNCEF, como
pretensão de horas extras, “auxílio-cesta”, vantagens pessoais etc. – tome-se
como

exemplo

o

tema

do

“CTVA”,

cujos

processos

trabalhistas/previdenciários foram os que mais impactaram as reservas do
plano REG-REPLAN.
21. Para entende-lo, é preciso compreender um pouco da
lógica do desenho de RH e de remuneração dos bancos, em que cerca de
70% dos empregados5 se ativam em função “gerencial”, de “supervisão” ou
com nomenclatura assemelhada, de modo a que “possam” exercer não a
jornada de seis horas dos bancários (art. 224 CLT), mas aquela de oito horas
prevista como exceção, reservada para os chamados “cargos de confiança
gerencial” (justo os gerentes, supervisores etc.). Se Vossa Excelência já
conversou com um Juiz ou advogado trabalhista, com certeza já ouviu falar

5

Percentual tido por assente no meio sindical bancário ao longo dos 30 últimos anos, com algumas
variações para mais ou menos. O advogado subscritor da presente foi Chefe do Departamento Jurídico do
Sindicato dos Bancários do Espírito Santo, e, lá, teve oportunidade de ver produzida perícia técnica em
ação coletiva movida contra o Santander, onde fez-se retrato dos empregados atuantes naquele banco no
Estado, e descobriu-se que praticamente todos os empregados atuavam em função de “gerente”,
“supervisor” ou “coordenador”, com jornada de 8h diárias e nítido escopo de burla à jornada legal de seis
horas do art. 224 CLT – já que muitos ativam-se como “gerentes só no nome do cargo”.
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nas “ações de sétima e oitava horas extras” dos bancários, que derivam
justamente da fraude do art. 224 CLT, e que colocaram os bancos, todos eles,
dentre os maiores empregadores acionados na Justiça do Trabalho.
22. Para que um empregado bancário seja considerado (ao menos
formalmente) como “gerente” ou “supervisor” e trabalhe as oito horas em
lugar das seis diárias, ele deve receber um adicional ou gratificação de
função exigida pelo art. 224, §2º da CLT, de no mínimo 1/3 do salário básico.
E foi justamente aí que entra o CTVA, tida pacificamente como o maior
desastre trabalhista cometido pela Caixa em sua história.
23. É que a Caixa, no final de 1998, resolveu dividir a parcela
salarial do adicional da função que pagava à mais da metade de seus
empregados – e que lá, até então, era chamada “Função de Confiança FC”
e compunha normalmente o salário de contribuição da FUNCEF como
haveria de ser –, em duas verbas distintas: uma, chamada de “Cargo em
Comissão CC”, que continuou sendo o adicional de função “oficial”; e
outra, anômala, tida inicialmente pela Caixa como “verba salarial não
salarial” (??) – justamente o CTVA (ou “Complemento Temporário
Variável de Ajuste”).
24.

No Direito do Trabalho, o princípio da verdade real, ou

primazia da realidade (arts. 8º, 112, 442 c/c 456 CLT), é fundamental e
cogente – como, aliás, também o é para o Direito Civil e demais ramos
jurídicos, especialmente a partir do advento do Código Civil de 2002. Vale
a intenção real e a prática fatual do dia a dia, pouco importando o que está
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escrito em contrato de trabalho ou no regulamento interno empregatício. E a
Caixa, ao criar o CTVA, resolveu estatuir unilateralmente, apenas no
papel, que a verba seria um “complemento temporário”, provisório e
não incorporável salarialmente, pago para, em tese, nivelar o salário dos
empregados já existentes com aqueles que entrariam na empresa a partir do
grande concurso de 1998.
25. Pura fraude trabalhista, diga-se logo. O CTVA é pago
somente aos ocupantes de “função de confiança” bancária (muito embora
sejam eles a maioria na empresa, conforme já dito), como contraprestação ao
exercício da função bancária dita de “confiança” – é, portanto, autêntico
adicional de função salarial, tal qual previsto no art. 224, §2º da CLT.
De temporário e provisório não tem nada, sendo pago anos a fio,
religiosamente, habitualmente, não raro por 20 anos ou mais para muitos,
em valores altíssimos. Mais que isso, trata-se da maior e mais comum das
verbas trabalhistas pagas a todos os “cargos gerenciais” da Caixa,
mesmo para as novas gerações de concursados: para que Vossa
Excelência tenha ideia, um gerente-geral de agência “novo”, vindo do
concurso de 2010, por exemplo, aufere mensalmente um CTVA altíssimo,
na casa de R$ 7.000,00, R$ 8.000,00 mensais, muito superior até mesmo ao
CTVA que é pago aos gerentes mais antigos.
26. A fraude trabalhista relativa ao CTVA é notória e
reconhecida por dez entre dez Cortes Trabalhistas brasileiras e pelo C.
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TST6, desde praticamente quando foi criada, em 1998. É o CTVA, segundo
a Corte Superior Trabalhista, autêntica verba salarial, com a mesma
natureza de adicional de função do art. 224, §2º da CLT, para todos os
efeitos jurídicos.
27. Entretanto, em razão do desenho fraudulento engendrado
pela Caixa em 1998, fez-se constar que o CTVA não seria considerado
em importantes aspectos salariais e trabalhistas (relativamente aos vários
adicionais pessoais pagos aos empregados, por exemplo) e ficaria excluído
do salário de participação do REG-REPLAN da FUNCEF, muito
embora fosse salário pago habitualmente (e não acidentalmente), e,
inclusive, vertesse contribuições para a Previdência Oficial.
28. Isso motivou o ajuizamento de milhares de ações judiciais
promovidas tanto contra a Caixa contra a FUNCEF, principalmente a partir
de 2006 (ano em que o “saldamento”7 do REG-REPLAN foi primeiramente

6

Com exceções raríssimas.

7

O “saldamento” do REG-REPLAN foi um processo de incentivo para que os participantes pré-calculassem
o valor do benefício antecipadamente, gerando um benefício proporcional a ser pago a partir da fase de
pagamento (aposentadoria), seguido da migração para o plano recém-aberto pela FUNCEF (Novo Plano),
de natureza de Contribuição Variável/CV (formação de poupanças individualizadas), que passou a receber
as contribuições mensais dos ainda ativos a partir de setembro/2007 e a formar uma segunda parcela de
benefício também paga a partir da aposentadoria. Os “saldados” aposentados, portanto, recebem um
benefício mensal dividido em rubricas distintas, parte pertencentes e garantidas pelo orçamento do REGREPLAN, parte formadas e garantidas pelas poupanças individualizadas acumuladas a partir da adesão ao
Novo Plano, em setembro/2006.
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aberto), ainda perante a Justiça do Trabalho, com pedidos de natureza
distinta:
a) Um, relativo à relação de trabalho, concernente ao desfazimento da
fraude trabalhista, com consequente declaração judicial da natureza
salarial e de adicional de função gratificada do CTVA (art. 224, §2º
c/c 457 da CLT), para todos os efeitos jurídicos;
b) Outro pedido, sucessivo ao primeiro, concernente à relação
previdenciária complementar propriamente dita, para que, uma vez
declarada a natureza salarial e de adicional de função do CTVA,
fosse a parcela considerada no salário de contribuição para o
REG-REPLAN da FUNCEF, operação do “saldamento”
inclusive, com as consequentes majorações cabíveis.
29. As ações trabalhistas foram esmagadoramente procedentes e
formaram jurisprudência aplicável até hoje, com o reconhecimento da
natureza de adicional de função do CTVA e sua integração na base de cálculo
do plano REG-REPLAN da FUNCEF. Observe um dos julgados mais
antigos do C. TST a respeito:
"FUNCEF – CTVA – INCLUSÃO DA PARCELA NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. (...) 4. Nesse diapasão, por ter a
CTVA natureza de gratificação pela ocupação de cargo em comissão,
verifica-se que a parcela em comento deve ser incluída no cômputo de tal
gratificação. 5. Sendo assim, como a parcela cargo em comissão está
expressamente prevista na lista da Circular Normativa 18/98 como
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integrante do salário de contribuição, deve-se concluir que também a
CTVA – justamente por ser complemento da remuneração pelo cargo
comissionado -integra o salário de contribuição. 6. Diante do exposto,
impõe-se a reforma do acórdão regional, para determinar a
integração da parcela CTVA na base de cálculo da contribuição
previdenciária recolhida à FUNCEF, em parcelas vencidas e
vincendas. Recurso de revista parcialmente conhecido e provido" (RR359600-94.2006.5.12.0037, 7ª Turma, Relator Ministro Ives
Gandra Martins Filho, DEJT 08/08/2008)

30. Ocorre que, nesses processos trabalhistas iniciais, a FUNCEF
geralmente não era incluída no pólo passivo, ou, quando era, não se atentava
para uma questão técnica que, anos depois, tornou-se avassaladora.
31. Ora, em um plano de benefício definido (BD) como é o caso
do REG-REPLAN da FUNCEF, toda e qualquer majoração de benefício
deve ser precedida do correspondente reequilíbrio atuarial das reservas
garantidoras, sob pena de o fundo não conseguir pagar todos os
compromissos havidos até o último sobrevivente pensionista.
32.

Nos primeiros processos trabalhistas, entretanto, sequer a

FUNCEF constava como ré em vários deles – e, obviamente, a Caixa não fez
a menor questão de solicitar ao Juízo sua autocondenação à recomposição
das reservas matemáticas. Mesmo quando figurava como ré, a FUNCEF não
trazia qualquer tipo de questionamento acerca do reequilíbrio das
reservas: quando muito, havia a simples condenação da Caixa e do
empregado-participante ao pagamento das chamadas “cotas-partes” de
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contribuição sobre as verbas salariais integradas ao salário de
participação, em valores históricos e nominais, o que nem de longe é
igual à recomposição efetiva da reserva garantidora. Curiosamente, foi
exatamente o que aconteceu no processo antigo cujo V. Acórdão foi acima
transcrito em Ementa: a Caixa embargou de declaração apenas para solicitar
o recolhimento das “cotas-partes obreira e patronal”, em valores nominais,
sem qualquer discussão sobre as reservas técnicas.
33. É fato que a FUNCEF se atentou para o problema das
reservas matemáticas tempos depois, passando a questionar judicialmente o
assunto – e a obter o correspondente provimento garantidor. Pegue-se, por
exemplo, a ação coletiva 0083700-59.2011.5.17.0010, proposta pelo
Sindicato dos Bancários do Espírito Santo contra Caixa e FUNCEF,
patrocinada pelo advogado subscritor da presente, totalmente procedente e
atualmente em adiantada fase de cálculos e pagamento: o quanto lá julgado
repara totalmente o dano experimentado pelos empregados participantes da
FUNCEF, integrando o CTVA no salário de contribuição do plano REGREPLAN, sem causar um centavo de prejuízo para o fundo de pensão,
justo em razão da preocupação tida com a recomposição das reservas
matemáticas, que são da responsabilidade da patrocinadora Caixa,
causadora do ilícito trabalhista. Eis como o ponto restou julgado pelo C.
TST, a partir de questionamento judicial da FUNCEF feito em embargos de
declaração:
"EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

FUNCEF.

RECONHECIMENTO

DE

DIFERENÇAS DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA
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MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DA PATROCINADORA. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO VERIFICADA.
EFEITO MODIFICATIVO. O artigo 202 da Constituição Federal
expressamente

contempla

a

necessidade

de

o

regime

de

previdência privada ser baseado na constituição de reservas que
garantam

o

benefício

contratado,

cumprindo

observar,

no

entanto, que os fundos de aposentadoria e pensão são meros
gestores dos recursos que os compõem, não podendo ser
responsabilizados pela recomposição das reservas matemáticas.
Nesse sentido, os termos do referido artigo não ensejam a que se atribua
a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática a ambas as
Reclamadas, de maneira indistinta. Assim sendo, dou provimento aos
Embargos de Declaração, com efeito modificativo, nos termos da Súmula
n.º 278 desta Corte, para, sanando omissão, reconhecer a alegada
violação do artigo 202 da Constituição Federal e determinar que a
diferença atuarial correspondente à integralização da reserva
matemática seja suportada pela Patrocinadora, Caixa Econômica
Federal. Embargos de Declaração conhecidos e providos." (ED-ED-ARR83700-59.2011.5.17.0010, 4ª Turma, Relatora Ministra Maria de
Assis Calsing, DEJT 21/11/2014)

34. No “caso do CTVA” – que exemplifica o impacto das ações
trabalhistas da Caixa sobre a FUNCEF – a responsabilidade integral pela
recomposição das reservas matemáticas é da patrocinadora Caixa, como
já dizia o C. TST no julgado acima transcrito, e diz, hoje, o C. STJ em sua
jurisprudência uniformizadora.
35. Afinal, a raiz do problema deriva de distorção trabalhista
praticada pela Caixa em seu plano de cargos e salários, quando, por meio
de fraude trabalhista, impediu que tanto ela, patrocinadora, como os
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empregados-participantes vertessem contribuições para a FUNCEF sobre
parcelas salariais nitidamente contributivas, a exemplo do CTVA.
36. Desde 20.02.2013, consabido, o assunto não é mais tema da
Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum, e encontra-se pacificado pelo
C. STJ no Tema 955 dos Repetitivos.
37. Segundo o Tema 955/STJ, nos casos de ilícito trabalhista
cometido

pela empregadora-patrocinadora que tenha impedido

o

recolhimento de contribuições previdenciárias sobre determinadas parcelas
trabalhistas ao longo do período de acumulação, hoje não é mais possível
ao participante promover a correspondente ação revisional do benefício
previdenciário em razão da impossibilidade, na prática, de se recompor
integralmente as reservas garantidoras, e da excessiva oneração que isso
acarreta aos fundos de pensão.
38. Em lugar da revisional previdenciária, sempre que a causa de
pedir previdenciária repousar em ilícito trabalhista cometido pela
empregadora-patrocinadora, cabe ao empregado promover ação de
indenização substitutiva na Justiça do Trabalho, diretamente contra a
empregadora-patrocinadora, objetivando conversão em perdas e danos das
diferenças que lhe seriam devidas, mediante o pagamento de indenização
correspondente à reserva matemática proporcional à majoração do
benefício que seria alcançada, a ser paga integralmente pela
patrocinadora-empregadora:
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(Origem do Tema 955: REsp 1.312.736 – RS, íntegra em anexo)
39. Não há, pois, mais nenhuma dúvida quanto ao fato de que,
nestas ações previdenciárias com fundamento em ilícito trabalhista, a
responsabilidade pela recomposição das reservas matemáticas impõe-se
integral e exclusivamente contra a patrocinadora, no caso a Caixa Econômica
Federal. O assunto, como visto, já está pacificado tanto na Justiça do
Trabalho como pelo C. STJ no seu Tema 955 dos Repetitivos.
40. Também já se demonstrou que, nos processos revisionais
mais recentes, mas ainda propostos na Justiça do Trabalho, houve
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preocupação quanto à prévia recomposição das reservas matemáticas,
impondo-se tal encargo à patrocinadora Caixa Econômica.
41. Em milhares de processos revisionais procedentes,
entretanto, não houve qualquer preocupação de se definir, no próprio
processo trabalhista, a questão afeita à prévia recomposição das
reservas, a despeito da majoração dos benefícios deferida judicialmente
em razão da inclusão de parcelas salariais no salário de participação.
42. É justamente isso o que se convencionou chamar de
“contencioso trabalhista da Caixa”, no caso das ações da FUNCEF.
43. Ora, se a questão da recomposição das reservas a cargo da
Caixa não foi solvida internamente nos processos trabalhistas mais antigos,
nada impediria, por óbvio, que a FUNCEF promovesse contra a Caixa a
cobrança da integralização da reserva por qualquer outro meio cabível.
Bastaria uma ação judicial de cobrança.
44. Ocorre que a patrocinadora Caixa detém o voto de qualidade
(“de minerva”) e, na prática, é quem detém o poder real na condução dos
assuntos da FUNCEF. Assim, muito embora o “contencioso da Caixa”
seja um assunto do inteiro conhecimento de todos, simplesmente nada é
feito para solver o problema. Bem ao contrário, FUNCEF e Caixa fizeram
espécie de “jogo de empurra” ao longo dos anos, com promessas vazias de
instituição de “grupos técnicos”, “elaboração de estudos e compromissos”,
sem qualquer responsabilização ou cobrança efetiva da Caixa. Confira-se o
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que saiu na mídia voltada para o pessoal da Caixa, ao longo desses últimos
anos:

(disponível em https://www.apcefsp.org.br/funcef/presidente-da-funcefse-compromete-em-resolver-equacionamento)
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(disponível
em
https://bancarios.com.br/s/presidente-da-caixadetermina-ativacao-imediata-de-gt-para-discutir-contencioso-dafuncef/)

45. Sendo dominada pela Caixa, a inércia da FUNCEF quanto à
cobrança da “dívida do contencioso” acabou sendo somada às demais causas
e valores do déficit previdenciário da EFPC e diluída no equacionamento
imposto desde o ano de 2016.
46. Assim, em ao menos uma das causas do déficit equacionado,
é possível apontar, sem qualquer margem de dúvida, o agente causador (a
patrocinadora Caixa) e o dano causado, no caso os valores derivados do
“contencioso trabalhista” da Caixa perante a FUNCEF, que correspondem à
parte do que é pago pelos participantes a título de equacionamento.
47. Como já dito no início desta petição, sendo obrigados ao
pagamento de metade dos prejuízos, aos participantes e assistidos lesados
cabe, unicamente, o direito de regresso contra os responsáveis pelos
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prejuízos causados, nos precisos termos do art. 21 da Lei Complementar
109/2001 e art. 934 do Código Civil, a conformar nítida hipótese de subrogação legal, ex vi arts. 346, 349 e 350, também do Código Civil.
48. Portanto, em razão do equacionamento, ao pagar os
prejuízos causados por alguém, o participante sub-roga-se nos direitos
e ações que a FUNCEF disporia para recobrar os prejuízos havidos
desse alguém, mas somente até o limite do quanto foi pago, nos estritos
termos do art. 350 do Código Civil.
C) EXERCÍCIO DO REGRESSO, RELATIVAMENTE AO
“CONTENCIOSO

TRABALHISTA

DA

CAIXA”:

ELEMENTOS DO ATO ILÍCITO CONCAUSAL DOS
PREJUÍZOS EQUACIONADOS
C.1) AÇÃO CULPOSA DA PATROCINADORA CAIXA
49. Conforme demonstrado no Capítulo anterior desta petição, a
patrocinadora Caixa praticou ilícito trabalhista e excluiu indevidamente
parcelas salariais do salário de contribuição do plano REG-REPLAN da
FUNCEF, impedindo fossem vertidas ao tempo e modo devidos as
contribuições sobre tais parcelas.
50. Os participantes lesados promoveram ações judiciais
revisionais, obtendo êxito quanto à majoração dos benefícios, que, no
entanto, veio desacompanhada da prévia recomposição das reservas
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matemáticas em milhares de processos mais antigos, recomposição essa de
responsabilidade exclusiva e integral da própria Caixa, já que foi a Caixa, e
não o fundo de pensão, quem cometeu os ilícitos trabalhistas reparados nas
ações revisionais (Tema 955 dos Repetitivos/STJ).
51. Formado esse “contencioso trabalhista” da Caixa perante a
FUNCEF, nada vem sendo feito de efetivo pela própria FUNCEF quanto à
cobrança junto à patrocinadora, o que caracteriza omissão da EFPC; mas
nada, também, é feito pela própria patrocinadora Caixa, muito embora
o assunto seja público e notório no seio da entidade, da patrocinadora e
dos participantes.
52. Ora, o simples fato da existência da “dívida do contencioso”
já coloca a patrocinadora Caixa como agente causadora de boa parte (da
maior parte, melhor dizendo) dos prejuízos experimentados pelo plano REGREPLAN da FUNCEF, sendo nítida sua omissão culposa quanto à resolução
do ilícito, ao longo de todos esses anos.
53. Agrava, ainda, o fato de ser a patrocinadora verdadeira fiscal
dos interesses do fundo de pensão, cabendo-lhe zelo e probidade no trato do
patrimônio do fundo, nos precisos termos do art. 25 da Lei Complementar
108/2001:
LC 108/2001, Art. 24. A fiscalização e controle dos planos de benefícios
e das entidades fechadas de previdência complementar de que trata esta
Lei Complementar competem ao órgão regulador e fiscalizador das
entidades fechadas de previdência complementar.
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Art. 25. As ações exercidas pelo órgão referido no artigo anterior não
eximem os patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e
fiscalização sistemática das atividades das suas respectivas
entidades de previdência complementar.

54. À luz do art. 25 da LC 108/2001, é possível até mesmo
afirmar que a omissão da patrocinadora Caixa quanto ao pagamento do
“contencioso” não é meramente culposa, mas dolosa, porque absolutamente
proposital e deliberada.
55. Resta, pois, caracterizado o elemento da ação culposa (ou
dolosa, o que não traz consequência diversa para o caso) da Caixa quanto à
formação do “contencioso” imputado no equacionamento pago pelos
participantes.
C.2) DO DANO EQUACIONADO, CAUSADO PELA AÇÃO
CULPOSA DA CAIXA NO CASO DO “CONTENCIOSO”
56. Embora seja impossível liquidar o dano em moeda corrente
nesta fase cognitiva da macrolide coletiva, é perfeitamente possível
dimensiona-lo, apontando o an debeatur ou dano genérico – justamente o
que se objetiva nas lides coletivas relativas a direitos individuais
homogêneos, como no presente caso.
57. A fórmula da apuração do dano coletivo genérico, por sinal,
foi dada pelo Exmo. Sr. Juiz Federal LEONARDO MÜLLER
TRAININI, da Justiça Federal de Santa Catarina (JEF de Concórdia), no
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precedente judicial que motivou várias das entidades representativas da
Caixa à formulação desta presente pretensão coletiva, e a quem o patrocínio
autoral eleva protestos da mais alta consideração, dado o brilhantismo com
que resolveu o problema proposto. Conforme asseverou o MM. Magistrado,

58.

Partindo da premissa acima, S. Exa. ponderou sobre os

valores equacionados para os saldados, segundo a documentação da própria
FUNCEF8:

59. Especificamente com relação ao “contencioso da Caixa”, o
MM. Magistrado considerou, também com base na documentação fornecida
pela FUNCEF9:

8

O documento “OUT45” mencionado na r. sentença é o “Planos de Equacionamento REG/REPLAN e
alteração das Taxas de Juros Atuariais”, elaborado pela FUNCEF, em anexo à presente.
9

O documento “OUT46” mencionado na r. sentença é o “Apresentação dos Resultados FUNCEF 2017”,
elaborado pela FUNCEF, em anexo à presente.
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60. Assim, com uma simplicidade invulgar, a denotar o
brilhantismo do raciocínio utilizado, concluiu o d. Sentenciante:

(sic,

r.

sentença

proferida

nos

autos

do

Proc.

5000615-

47.2020.4.04.7212/SC, J. 23.10.2020, íntegra em anexo, mantida pela
turma recursal)
61. Cumpre ressaltar que os documentos analisados pelo MM.
Magistrado na r. sentença são os mesmos anexados à presente petição.
62. Assim, analisados corretamente os documentos fornecidos
pela FUNCEF, é possível verificar que o “contencioso da Caixa”
corresponde a aproximadamente 34,5% para os participantes “saldados”
pagantes do equacionamento.
63. Logo, tais participantes (saldados) têm direito de regressar
contra a Caixa pelo equivalente a 34,5% do que desembolsam em razão do
equacionamento.
64. O mesmo raciocínio elaborado pelo MM. Magistrado
também pode ser feito para os participantes “não saldados”, que, no caso,
pagam dois equacionamentos (anos de 2015 e 2016).
Página 28 de 31

65. No caso deles, não saldados, os déficits equacionados foram
de cerca de R$ 1 bilhão, somados os dois equacionamentos de 2015 e 2016,
ao passo que o provisionamento do contencioso correspondeu a R$ 419
milhões, segundo documento produzido pela FENAE com dados da própria
FUNCEF (em anexo).
66. Assim, os “não saldados”, segundo as mesmas premissas,
têm direito de regressar contra a Caixa pelo equivalente a 42% do que
desembolsam em razão do equacionamento.
67. É o que pretende a associação autora, na defesa dos interesses
de seus associados lesados aqui substituídos processualmente.
IV.

PEDIDOS E DEMAIS REQUERIMENTOS
68. Ante o exposto, requer a citação da ré para que ofereça

resposta no prazo legal, pena de revelia, e, ao final, que sejam julgados
procedentes os seguintes pedidos e requerimentos:
a) Considerando que a associação autora age aqui de boa-fé na defesa do
interesse de seus associados, requer seja reconhecida a isenção da
entidade quanto ao pagamento de custas, de honorários advocatícios e
de quaisquer outras despesas processuais, na linha da jurisprudência
pacificada pelo C. STJ;
b) Seja reconhecido o direito de regresso dos participantes contra a Caixa
pelo que pagaram em razão de todos os equacionamentos impostos até
o presente momento, na fração correspondente ao “contencioso
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trabalhista”, conforme a fundamentação, com consequente
condenação da Caixa ao pagamento em favor do participante:
I. do equivalente a 34,5% (trinta e quatro vírgula cinco por cento) de
todas as prestações vertidas pelos participantes do REGREPLAN modalidade “saldada” desde o advento de todos os
equacionamentos impostos até o presente momento (anos de 2014,
2015 e 2016), prestações vencidas e vincendas a partir de maio de
2016;
II. do equivalente a 42% (quarenta e dois por cento) de todas as
prestações vertidas pelos participantes do REG-REPLAN
modalidade “não saldada” desde o advento de todos os
equacionamentos impostos até o presente momento (anos de 2015
e 2016), prestações vencidas e vincendas a partir de maio de 2016;
c) Seja a Caixa condenada ao pagamento das custas e de honorários de
advogado, fixados consoante os critérios legais, tanto para a fase de
conhecimento coletiva, como para as execuções coletivas e/ou
fracionadas (plúrimas) que vierem a ser promovidas pelo mesmo
advogado e/ou escritório de advocacia que patrocina a autora neste
autuado;
d) Que todos os créditos deferidos sejam devidamente corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros legais até o efetivo pagamento;
e) Sendo associação civil e não sindicato, pede a autora que a
procedência dos pedidos abranja apenas os seus associados
filiados até a data da presente ação (pois é justamente isso que difere
a associação dos sindicatos, segundo o C. STF, sendo acostadas à
presente a ata da assembleia geral que autorizou o ajuizamento da ação
e a lista de substituídos) e que demonstrem pertinência subjetiva
com o título coletivo judicial formado (ser participante ou assistido
do plano REG-REPLAN da FUNCEF e pagador dos equacionamentos
definidos na fundamentação), tudo conforme se apurar na oportuna
fase de liquidação do título coletivo, a ser promovida ou pelo próprio
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interessado, ou pela entidade autora em nova substituição processual
(conforme também autorizado pelo C. STF);
f) Requer ao i. Juízo que avalie desde logo na r. sentença a possibilidade
de autorizar a execução do título coletivo – inclusive mediante
substituição processual na fase executiva pela autora, como autoriza o
C. STF – no domicílio dos titulares, pois é caso de competência
concorrente com este i. Juízo, conforme jurisprudência do C. STJ.
69. Requer a produção de todos os meios de prova em Direito
admitidos.
70. Tratando-se de ação coletiva, por definição genérica e
abstrata, cujo valor é de impossível mensuração, dá-se à causa o valor
meramente simbólico de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
N. termos, pede deferimento em São Paulo (SP), 28 de março de
2022.

Rogério Ferreira Borges
OAB/DF n. 16.279
OAB/SP n. 369.338
OAB/RJ n. 214.921
OAB/ES n. 17.590
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EXMO(A). SR(A). JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA MM. 03ª VARA FEDERAL
CÍVEL DE PORTO ALEGRE (RS)
Processo n. 5017421-37.2022.4.04.7100

A ASSOCIACAO

NACIONAL

INDEPENDENTE

DOS

PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DA FUNCEF - ANIPA, já devidamente
qualificada nos autos do processo em epígrafe, promovido em face da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – CEF, vem, respeitosamente, à i. presença de Vossa
Excelência, em atenção ao quanto determinado no r. despacho/decisão de evento
8, complementar a adequação da ação ao rito das ações civis públicas com a
presente EMENDA ADITIVA, nos termos que seguem.
A entidade autora, diante do entendimento mais recente deste E. TRF
da 4ª Região, que já vem alinhado ao firme posicionamento do C. STJ em
consonância com o C. Supremo Tribunal Federal, acata a jurisprudência atual no
sentido de que as associações podem ajuizar Ações Civis Públicas com efeito
erga omnes independente de autorização dos associados ou mesmo da
apresentação de lista de substituídos restritivas, mas, sim, compreendendo a
defesa dos direitos de toda a coletividade atingida.

SÃO PAULO (SP)
Alameda dos Aicás 335,
Moema

BRASÍLIA (DF)
Quadra 701, Bloco O, Sala
656, Ed. Centro
Multiempresarial, Asa Sul

VITÓRIA (ES)
Rua Alfeu Alves Pereira 79,
Sala 207, Ed. Maxxi II,
Enseada do Suá

Central de atendimento:
0800 772 1272
www.ferreiraborges.adv.br

BELO HORIZONTE (MG)
Rua Timbiras 2072, Salas
1103/1104, Ed. Linea, Lourdes

A título de ilustração, o recentíssimo julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. DEFESA DE
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE
ATIVA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se associação possui legitimidade ativa
para propor Ação Civil Pública que objetive a defesa de direito individual
homogêneo de seus associados. 2. A sentença julgou a ação extinta sem julgamento
do mérito, sob o fundamento de carência de ação ante a ilegitimidade ativa da
associação. 3. O Tribunal regional reformou em parte a sentença nesse tópico e
consignou (fl. 509, e-STJ): "A presente demanda visa tutelar direitos individuais
homogêneos, pois pugna pela melhoria das condições de trabalho dos Procuradores Federais
lotados na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS de Americana/SP. Da leitura
do estatuto social da associação (fls. 32/52), infere-se que ela possui como finalidade a proteção
dos interesses e direitos dos membros das carreiras da Advocacia Pública Federal, razão pela
qual não merece prevalecer o argumento de ausência de legitimidade em razão de suas
finalidades sociais não estarem relacionadas expressamente no artigo 5o, V, "b", da Lei n°
7.347/85, já que basta que a pretensão veiculada na demanda esteja relacionada diretamente
com a consecução dos fins institucionais da associação".

4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da associação para a
propositura de Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais
homogêneos de seus associados. Precedente: REsp 1.265.463/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/3/2012.
5. Recurso Especial não provido.
(STJ, REsp 1790616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

Em acréscimo, o precedente citado na decisão acima colacionada:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES
PÚBLICOS.

DEFESA

DE

DIREITOS

INDIVIDUAIS

HOMOGÊNEOS.

LEGITIMIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte sofreu acentuada evolução e, atualmente, considera
que as modificações introduzidas no art. 21 da Lei nº 7.347/85 pela Lei nº 8.078/90

Página 2 de 6

alargaram o alcance da ação civil pública, abrangendo a defesa de direitos
individuais homogêneos não relacionados a direitos do consumidor.

2. Reconhecimento da legitimidade da associação de servidores públicos
para a propositura de ação civil pública por meio da qual se almeja a
proteção de direitos individuais homogêneos de seus membros.
Precedente: REsp 1.199.611/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
28.10.10.
3. Recurso especial não provido.
(STJ, REsp 1265463/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/03/2012, DJe 28/03/2012)

Neste desiderato, a fim de adequar corretamente o rito da presente ação
ao das civis públicas com efeitos erga omnes, requer a ANIPA seja recebido o
presente aditamento complementar para que toda a coletividade lesada seja
contemplada, passando a associação autora atuar como autêntica substituta
processual, uma vez que há no caso legitimidade extraordinária para tanto,
conforme já deferido no r. despacho/decisão de evento 8.
A adequação se faz pertinente em se tratando de uma Ação Civil
Pública erga omnes típica, ou seja, voltada para defesa de toda coletividade e
não somente dos seus associados, posto ser a associação autora, agora, autêntica
substituta processual, legitimada extraordinária.
No caso, passa a ser contemplada toda a gama de participantes e
assistidos do plano previdenciário REG-REPLAN da FUNCEF que, lesados
pela Caixa, arcam com descontos provenientes do equacionamento, e não
mais apenas os que constavam nas listas anexadas originalmente aos autos, as
quais devem ser desconsideradas.
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Ante o exposto, já considerando a isenção da entidade quanto ao
pagamento de custas e outras despesas processuais deferidas no r.
despacho/decisão de evento 8 (nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85),
requer, inicialmente, seja acolhido o aditamento à petição inicial nestes termos.
Ato contínuo, pede a citação da ré para que ofereça resposta no prazo
legal, pena de revelia, e, ao final, que sejam julgados procedentes os seguintes
pedidos e requerimentos, agora retificados:
a) Seja reconhecido o direito de regresso dos participantes contra a Caixa pelo
que pagaram em razão de todos os equacionamentos impostos até o
presente momento, na fração correspondente ao “contencioso trabalhista”,
conforme a fundamentação, com consequente condenação da Caixa ao
pagamento em favor do participante:
I. do equivalente a 34,5% (trinta e quatro vírgula cinco por cento) de todas
as prestações vertidas pelos participantes do REG-REPLAN
modalidade “saldada” desde o advento de todos os equacionamentos
impostos até o presente momento (anos de 2014, 2015 e 2016),
prestações vencidas e vincendas a partir de maio de 2016;
II. do equivalente a 42% (quarenta e dois por cento) de todas as prestações
vertidas pelos participantes do REG-REPLAN modalidade “não
saldada” desde o advento de todos os equacionamentos impostos até o
presente momento (anos de 2015 e 2016), prestações vencidas e
vincendas a partir de maio de 2016;
b) Seja a Caixa condenada ao pagamento das custas e de honorários de
advogado, fixados consoante os critérios legais, tanto para a fase de
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conhecimento coletiva, como para as execuções coletivas e/ou fracionadas
(plúrimas) que vierem a ser promovidas pelo mesmo advogado e/ou
escritório de advocacia que patrocina a autora neste autuado;
c) Que todos os créditos deferidos sejam devidamente corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros legais até o efetivo pagamento;
d) Sendo a associação legitimada extraordinária na presente Ação Civil
Pública, atuando como substituta processual de toda a categoria, pede que
à procedência dos pedidos seja atribuído efeito erga omnes,
abrangendo todos os participantes, ativos e inativos, do plano
previdenciário

REG-REPLAN

que

demonstrarem

pertinência

subjetiva com o título coletivo judicial formado (ser participante ou
assistido do plano REG-REPLAN da FUNCEF e pagador dos
equacionamentos definidos na fundamentação), tudo conforme se apurar na
oportuna fase de liquidação do título coletivo, a ser promovida ou pelo
próprio interessado, ou pela entidade autora em nova substituição
processual (conforme também autorizado pelo C. STF);
e) Requer ao i. Juízo que avalie desde logo na r. sentença a possibilidade de
autorizar a execução do título coletivo – inclusive mediante substituição
processual na fase executiva pela autora, como autoriza o C. STF – no
domicílio dos titulares, pois é caso de competência concorrente com este i.
Juízo, conforme jurisprudência do C. STJ.
Requer a produção de todos os meios de prova em Direito admitidos.
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Tratando-se de Ação Civil Pública, por definição genérica e abstrata,
cujo valor é de impossível mensuração, dá-se à causa o valor meramente
simbólico de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Nestes termos, pede deferimento em São Paulo (SP), 12 de maio de
2022.
Rogério Ferreira Borges
OAB/DF n. 16.279
OAB/SP n. 369.338
OAB/RJ n. 214.921
OAB/ES n. 17.590
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