
Contencioso Jurídico
essa dívida não é nossa
Desde a década de 

1990 fala-se sobre o malfa-
dado Contencioso Jurídico 
que envolve a CAIXA e a 
FUNCEF. No decorrer dos 
anos, a duvidosa questão 
envolvendo a patrocinadora 
e a Fundação foi se com-
plicando cada vez mais até 
chegar a drástica e insupor-
tável situação atual.

Para melhor entendi-
mento da questão, cabe di-
zer que o CONTENCIOSO 
é uma conta gerada pela 
CAIXA em decorrência de 
causas trabalhistas promo-
vidas pelos empregados 
que veem seus direitos vio-
lados pela empresa. 

A negligência da CAI-
XA no não cumprimento de 
determinadas obrigações 
com seus empregados aca-
ba caindo no colo da FUN-
CEF, que se vê obrigada 
judicialmente a efetuar a 

correção de benefícios pre-
videnciários dos trabalha-
dores. 

Porém, oficialmente a 
FUNCEF só tem recursos 
provisionados contábeis 
para as chamadas “causas 
de perda razoável” (perda 
dada como certa), não exis-
tindo qualquer provisiona-
mento de recursos para as 
demais ações, que diga-se 
de passagem, são a gran-
de maioria, representando 
93,2% do Contencioso da 
Fundação e um prejuízo de 
R$ 2,4 bilhões. 

Resultado: a negligên-
cia da CAIXA e a falta de 
provisionamento da FUN-
CEF resulta numa covarde 
cobrança aos participantes 
do REG/REPLAN (salda-
do e não saldado), que ab-
surdamente são obrigados 
a pagar mensalmente por 
uma conta que eles não 

têm qualquer responsabili-
dade.

Em decorrência desse 
quadro, Dr. Armando Filar-
di, Presidente da UNEICEF, 
que entende que esse dé-
ficit da FUNCEF não pode 
se eternizar, nem tão pouco 
ser colocado na conta dos 
participantes da Fundação, 
decidiu apresentar à sua 
Diretoria proposta para que 
a Entidade entre com ação 
judicial visando a imediata 
proibição de cobrança aos 
seus associados de qual-
quer valor relacionado a 
tal contencioso, bem como 
aplicações  financeiras mal 
realizadas (operação Gre-
enfield).

Tão logo a Diretoria 
tome a decisão em acatar a 
proposta, o caso será enca-
minhado ao jurídico para a 
devida e necessária avalia-
ção. Aguarde.

O ApOsentAdO é A UneICeF. A UneICeF é O ApOsentAdO!
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O Rio de Janeiro este ano 
será palco do 39º Simpósio Na-
cional dos Economiários Aposen-
tados e Pensionistas da Caixa. O 
evento acontecerá nos dias 13 a 
17 de novembro, no Hotel Win-
dsor Barra, na Barra da Tijuca. 
Representando a UNEICEF, seu 
Presidente Armando Filardi, mais 
uma vez marcará presença no 
evento, a fim de apresentar pro-
posições que busquem a solução 
de problemas e pendências dos 
economiários, ativos e aposenta-
dos da CEF.

Como este ano será re-
alizado no Rio de Janeiro, os 
associados terão a oportunida-
de de participar deste grande e 
importante evento para a classe 
economiária. Os interessados 
devem entrar em contato com a 
Diretoria Sócio Cultural da UNEI-
CEF, através do telefone: 2262-
0767, ramais 5, 27 ou 45 e falar 
com Georgette ou Isabel.

O Simpósio dos Aposen-
tados e Pensionistas da CAIXA 
acontece desde 1979 e, a cada 
ano, um local é escolhido como 

sede dos encontros nacionais 
dos aposentados. O evento foi 
criado com o intuito de confra-
ternização, entretenimento e, so-
bretudo, discussão de questões 
relacionadas à Caixa Econômica 
Federal (CEF) e à Fundação dos 
Economiários Federais (Funcef). 
Nos últimos anos, ampliou-se 
nessas ocasiões a participação 
de representantes das entida-
des associativas e sindicais, de 
modo a fortalecer a unidade en-
tre empregados da ativa e apo-
sentados.

É possível ter um corpo 
saudável e sem dor? Para res-
ponder essa questão, a UNEI-
CEF realizará no dia 21 de agos-
to, às 10h, uma palestra com o 
ortopedista Dr. Afonso Jorge 
França, que tratará sobre o tema 
“corpo sem dor”.

O encontro acontecerá 
no prédio da Caixa (barrosão), 
na Avenida Almirante Barroso, 

25, 16º andar, no auditório. Na 
oportunidade, os associados sa-
berão um pouco mais sobre os 
cuidados necessários para con-
seguir ter uma vida mais plena, 
feliz, evitando lesões e dores.

No dia, haverá o tradicio-
nal sorteio de brindes seguido 
pelo delicioso café da manhã 
oferecido pela Associação. Não 
perca!

A Diretoria da UNEICEF 
informa aos associados que o des-
conto que vem sendo realizado men-
salmente no valor de R$10,00 (dez 
reais), sob o título de “diversos”, se 
refere ao seguro em grupo com a 
Mongeral Aegon, novo convênio da 
Associação, que visa amparar os as-
sociados oferecendo seguro de vida.

Caso os associados dese-
jem não mais participar desse auxílio, 
a UNEICEF pede que os mesmos in-
formem a decisão e solicitem a saída 
do grupo do seguro coletivo para que 
o benefício seja cancelado e os des-
contos interrompidos. Para esclareci-
mentos ou dúvidas basta entrar em 
contato com a Associação através do 
telefone: (21) 2262-0767, ramal 21. 

39º Simpósio Nacional dos Economiários 
Aposentados e Pensionistas da Caixa 
acontecerá em novembro no Rio de Janeiro

Palestra da 
UNEICEF tratará 
sobre vida 
saudável e sem 
dores

Desconto do 
seguro em grupo 
com a Mongeral 
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