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DO QUE VOCÊ PRECISA?

Auxiliamos na emissão de contracheques e operações do Saúde Caixa para seus associados.
A equipe da UNEICEF está à disposição dos
seus associados para emissão de seus contracheques em sua sede no 11º andar do Edifício
da CAIXA, no Centro do Rio, diariamente, no
horário de 10 às 16h, tendo em vista a reestruturação da representação da FUNCEF no Rio de
Janeiro. Lembramos ainda que o Serviço Social
continua à disposição na intermediação das operações referentes aos diversos procedimentos
do Saúde Caixa.
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A UNEICEF oferece aos Associados diversos serviços
disponibilizados pela própria Associação e descontos em ins�tuições parceiras. Além das vantagens e facilidades, somos mais de
5.000 colegas Aposentados e Pensionistas esperando para nos
juntar a você. Aqui você estará protegido e amparado por muitos
bene�cios e cercado de amigos; portanto, aqui é o seu lugar. Você
vai ver como é bom ser associado da UNEICEF.
CONVÊNIOS - Descontos em diversos estabelecimentos, como
universidades, farmácias, ó�cas, cursos de idiomas, agências de
turismo, entre outros.
FINANCEIRO - Concessão de vales emergenciais e vale farmácia.
JURÍDICO - Plantão do Advogado na Sede da UNEICEF e orientação previdenciária.
LINKS ÚTEIS - Links úteis aos economiários a�vos, aposentados e
pensionistas da CAIXA.
SAÚDE - Relação de hospitais credenciados, entre outros
serviços.
SEGUROS - Seguros pessoais e patrimoniais. Atendimentos em
domicílio.
SERVIÇO SOCIAL - Visitas hospitalares e domiciliares, acompanhamento de processos na área de assistência, concedidos pelo
SAÚDE CAIXA (home care, prótese, emprés�mo sem juros para
tratamentos médico e odontológico).Emergência 24 horas.
Internação, funeral, informação quanto a médicos credenciados e
serviços prestados pela AUDIMED, remoção, entre outros.
Para maiores informações, acessar o site
www.uneicef.com.br ou pelo telefone: (21) 2262-0767.

SEJA ASSOCIADO
Faça parte da Associação, aproveite todos os privilégios e fique por dentro das novidades a respeito da Caixa Econômica Federal.
Para se associar acesse o site www.uneicef.com.br/seja-socio/, preencha o
formulário com seus dados ou entre em contato pelo telefone
(21) 2262-0767 (Ramal 1).
Venha fazer parte da UNEICEF!
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EDITORIAL

MARIA DO AMPARO

DESAFIOS E METAS
E a primeira metade do ano já se foi. Para
muitos, num piscar de olhos, passaram o Carnaval, a Páscoa, as festas juninas. E há os
que contaram dia por dia, semana por
semana, ansiosos por um amanhã que ainda
estava distante. Enfim, cada qual viveu seus
momentos e agora é hora de renovar as
forças e prosseguir na caminhada, completando a segunda metade deste 2019, como faz
a nossa UNEICEF a toda hora, buscando em
luta diuturna e incansável o melhor para nós
Economiários, que vimos enfrentando e
sofrendo tantos e graves problemas nos últimos anos, principalmente no aspecto financeiro e na saúde.
Aproveitamos este espaço para celebrar os
61 frutuosos anos desta Associação que,
desde janeiro deste ano, vimos presidindo
com doce orgulho, imenso amor e incansável
dedicação. Com grande alegria, agradecemos a confiança em nós depositada pelo
expressivo número de Economiários que nos
conduziu a esta desafiadora missão, cumprindo-nos agora atender a todos os associados,
o que vimos fazendo e faremos sem jamais
esmorecer e sempre com a certeza de um
futuro cada vez melhor para toda a família
UNEICEF.
Dentre as nossas metas está a de minimizar –
se possível, extirpar - a cobrança das contribuições extraordinárias para a FUNCEF,
dilema por que todos estamos passando:
aposentadoria é receber ou contribuir? A
matéria está abordada nas páginas 6 e 7.
E vamos juntos nessa e em todas as lutas,
Economiários, porque em nossas mãos estão
as vidas da FUNCEF e da CAIXA!

A persistência é o caminho do êxito (Charles Chaplin).

3

MISSA DE 61 ANOS
Prezados Associados,
Celebramos no dia 26 de junho, o aniversário da
UNEICEF realizando uma missa e um encontro para
comemorar esses 61 anos de conquistas, desenvolvendo um trabalho de qualidade em prol dos nossos
membros. Este está sendo o primeiro ano que presido
a instituição, com muito orgulho, amor e respeito. E
pretendo manter o nível alto de qualidade para que
continuemos a cada ano comemorando os feitos da
nossa Associação.
Com grande satisfação, agradeço a todos os associados pela presença e carinho, principalmente por
terem depositado em mim a confiança de liderar como
presidente a UNEICEF.
Mesmo antes de ser eleita, já buscava compreender
suas necessidades, anseios e expectativas. Agora
que passei de candidata à eleita, seguirei firme com o
propósito de exercer com maestria essa posição,
exercendo a missão que me foi dada com responsabi-
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lidade e dedicação.
Mantendo o foco no bem-estar e na qualidade de vida
de nossos associados, pretendo superar os desafios
que me forem entregues para promover um trabalho
que dê sempre mais benefícios, ofereça mais serviços
e garantias a todos vocês. Desde janeiro de 2019
assumi a presidência e, sem medir esforços, vamos
alcançar a excelência que vocês buscam de uma
representante.
Aproveito o momento de comemoração e agradeço
novamente, a todos vocês, desejando que esse
triênio chegue com novas energias e que possamos
comemorar novas vitórias a cada ano.
E agradecemos especialmente aos integrantes do
Coral da CAIXA, que abrilhantaram a missa com
cânticos emocionantes que encantaram a todos.
Maria do Amparo F. da Silva
Presidente da UNEICEF

www.uneicef.com.br
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Presidente da UNEICEF comparece à
Audiência Pública na Comissão de
Direitos Humanos
No dia 12/06/2019, a presidente da UNEICEF, Maria do Amparo, foi a Brasília
para acompanhar os desdobramentos da Audiência Pública que ocorreu na
Comissão de Direitos Humanos do Senado e contou com a presença do diretor eleito da FUNCEF, Augusto Miranda, e colegas de vários estados.

A audiência tratou dos déficits dos fundos de pensão
que foram alvo da CPI, como FUNCEF, PETROS e
POSTALIS, mas a grande vitória foi de sensibilizar os
parlamentares, como a Senadora Soraya Thronicke,
que requereu naquela oportunidade audiência pública, contemplando somente a FUNCEF.

Colegas da CAIXA foram recebidas pelo Deputado
Sóstenes Cavalcanti com a finalidade de sensibilizar o
deputado quanto à aprovação do PDC 956/18, que
susta os efeitos da Resolução CGPAR 23, que trata
do SAÚDE CAIXA.

No dia 21/05, a convite da UnidasPrev, a Presidente
da UNEICEF, Maria do Amparo, compareceu a uma
reunião em que também estavam presentes os representantes de associações de aposentados de outras
estatais, na sede da ANABB ( Associação Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil) com o objetivo de
debater os efeitos da Resolução CGPAR 25, nos
planos de benefício BD.
Na ocasião, foram debatidos os efeitos nefastos da
referida Resolução e as possíveis soluções para afastar dos participantes a aplicação dessa Resolução.
A persistência é o caminho do êxito (Charles Chaplin).
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CAPA
APOSENTADORIA – O DILEMA DE RECEBER OU CONTRIBUIR
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REERGUER A FUNCEF É UMA OBRIGAÇÃO DEVIDA AOS
ECONOMIÁRIOS

As contribuições extraordinárias para a FUNCEF que nos vêm sendo cobradas todos os meses significam, sem dúvida, uma das mais perversas medidas a nós impostas, mais cruel ainda por decorrer de
descalabros arquitetados e conscientemente praticados por inescrupulosos dirigentes, nos mais diversos escalões, desviando milhões de R$ em frequentes operações fraudulentas.
As cópias aqui estampadas de contracheques com a permissão de três colegas evidenciam o absurdo
dessa desrespeitosa cobrança, um deles recebendo míseros R$ 249,75 no mês de junho p.p., após décadas de regular contribuição, mês a mês, ano a ano, conjugada com orgulhosa dedicação ao trabalho,
honrando e ajudando a elevar o nome da sua Caixa Econômica Federal.
Todos os dias nossa Associação ouve, atende e tenta auxiliar dezenas de Economiários que, extorquidos por essas contribuições extraordinárias, ficam sem recursos para custear o seu cotidiano, precisando recorrer a empréstimos e outras ajudas. Por isso mesmo nossa UNEICEF prosseguirá envidando
ingentes esforços visando a corrigir tão grave distorção, seja reduzindo o número de meses previstos,
ou - quem sabe? - até mesmo suspendendo definitivamente essas indevidas contribuições extraordinárias, restaurando a ordem e a justiça.

A persistência é o caminho do êxito (Charles Chaplin).
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PASSEIOS
I SANTA TERESA

Consideramos os passeios culturais uma chance de
proporcionar aos nossos associados não só momentos de
conhecimento histórico e cultural, como também de diversão. Por isso, convidamos a todos os nossos associados a
participarem dos próximos encontros. A presença de vocês
é o que nos motiva a buscar cada vez mais novos destinos
e a aumentar as opções de passeios.

PASSEIO CULTURAL PARQUE DAS RUÍNAS
Nosso grupo realizou um passeio até o Parque das Ruínas no dia
28 de março. Esse incrível centro cultural dispõe de uma das
vistas mais bonitas do bairro de Santa Tereza. Começamos nosso
dia com a travessia no charmoso bondinho que sai do centro da
cidade, passa pelos arcos da Lapa e nos leva até o início de uma
pequena caminhada até o Parque das Ruínas.

I NITERÓI

I NITERÓI

CITY TOUR A CIDADE DE NITERÓI / RJ

I CENTRO HISTÓRICO

No dia 25/04 visitamos Niterói, a Cidade Sorriso situada a 13 km do
Centro do Rio, cercada de lindas paisagens diferenciadas de arte e
cultura, além de muito charme e beleza.
Fizemos o Circuito Niemeyer, a Fortaleza de Santa Cruz, o Solar do
Jambeiro, entre outros.

VISITA AO MUSEU NACIONAL
No dia 18/06 visitamos o Museu Histórico Nacional na Praça Marechal
Ancora, no Centro do Rio de Janeiro, onde tivemos a oportunidade de
conhecer um pouco mais sobre a nossa história.
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MUDANÇAS SAÚDE CAIXA
RESOLUÇÃO DE MAIO/2016
ATENÇÃO PARA AS NOVAS REGRAS DO SAÚDE CAIXA PARA
INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO DE BENEFICIÁRIO
As novas regras para cadastro são definidas no
Normativo RH 221, vigente a partir de 16/05/2019
(disponível no site www.centralsaudecaixa.com.br),
que regulamenta a inscrição, a renovação e o cancelamento de inscrição de beneficiários do Saúde
CAIXA, em conformidade com o ACT 2018/2020.
Com as novas regras o aposentado/pensionista terá a
necessidade de solicitar a manutenção de adesão ao
Saúde Caixa a cada 5 anos, que deverá ser feito entre
60 a 30 dias antes do vencimento do último período
de manutenção cadastrado.
Para a Pensão por Morte concedidas após o Normativo, os pensionistas terão um prazo de 60 dias para
solicitar seu cadastramento junto ao Saúde Caixa, a
partir da data de falecimento do titular.

Documentos necessários:
Requerimento de Solicitação de Cadastramento de
Responsável pela Pensão
Cópia da Carta de Concessão de pensão do INSS
Cópia da Carteira de Identidade do responsável da
pensão
Cópia do CPF e o Comprovante de residência do
responsável da pensão
Cópia de documento emitido pelo INSS nos últimos
30 dias que comprove a renda do beneficiário de
pensão.
Os interessados deverão entrar em contato com o
SAÚDE CAIXA através dos canais de atendimento:
http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/
http://www.autosc.caixa.gov.br
Central de atendimento: 0800 095 6094
WhatsApp: (61) 99186 5878
Os associados da UNEICEF poderão procurar o
nosso Serviço Social

A persistência é o caminho do êxito (Charles Chaplin).
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BATE

PAPO
ANDRÉ IBAÑEZ

Atualmente é possível deduzir as contribuições
extraordinárias para a FUNCEF nas Declarações
de Ajuste Anual do Imposto de Renda?
Não. A Receita Federal, por meio da Solução de Consulta COSIT 354/2017, publicou o entendimento de
que as contribuições extraordinárias não são
dedutíveis da base de cálculo do IR. Assim, quem
fizer a dedução estará sujeito a cair na malha fina e
ser punido com multa. A exceção é se o associado
tiver uma decisão judicial que lhe conceda esse direito. Nesse caso, o associado deve consultar o advogado que cuida de sua ação, para confirmar a possibilidade de fazer a dedução.
É verdade que o STF decidiu que as contribuições
extraordinárias não devem compor a base de
cálculo do Imposto de Renda?
Não. O que ocorreu, na realidade, foi que o STF analisou um processo de nosso escritório, e decidiu que
se tratava de matéria infraconstitucional, de modo
que não caberia a análise por aquela Suprema Corte.
Qual é o objetivo das ações judiciais que tratam
da tributação das contribuições extraordinárias
pelo Imposto de Renda?
Essas ações têm como pedido principal a exclusão
das contribuições extraordinárias da base de cálculo
do Imposto de Renda e a devolução dos valores
pagos indevidamente; e, como pedido secundário
(caso o principal não seja acolhido), a dedução das
contribuições extraordinárias na declaração de rendimentos, no limite de 12% do total dos rendimentos
tributáveis na declaração do Imposto de Renda, e a
devolução dos valores pagos indevidamente.
As ações devem ser individuais ou coletivas? E
qual a justificativa da resposta?
O nosso entendimento é de que as ações individuais
são mais adequadas.
Ocorre que as ações coletivas em matéria tributária
não levam em consideração o contexto particular de
cada associado, o que pode prejudicá-lo na
liquidação de eventual sentença favorável, quando o
direito assegurado na decisão for transposto para a
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda.
Veja que como o nome do associado não consta no
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RODRIGO LEITÃO

polo ativo da ação coletiva, será o mesmo invariavelmente incluído em malha fina para comprovar que
integrou a referida ação, e para justificar o modo de
preenchimento da Declaração do Imposto de Renda.
Por outro lado, por meio das ações individuais, cada
associado apresenta o seu contexto específico ao
Poder Judiciário, viabilizando uma liquidação de
sentença consideravelmente mais tranquila, especialmente no que diz respeito à devolução de valores
pagos a título de Imposto de Renda.
Saldados e Não saldados, independentemente de
estarem aposentados, podem promover as ações?

Sim, as ações abrangem ativos, aposentados e pensionistas que estejam pagando contribuições extraordinárias para cobrir déficits em seu plano de previdência complementar.
Quem faz a declaração no modelo simplificado
pode entrar com a ação?
Conforme já mencionado, a ação tem como pedido
principal a exclusão das contribuições extraordinárias
da base de cálculo do Imposto de Renda e a
devolução dos valores pagos indevidamente; e, como
pedido secundário (caso o principal não seja acolhido), a dedução das contribuições extraordinárias na
declaração de rendimentos, no limite de 12% do total
dos rendimentos tributáveis na declaração do Imposto
de Renda, e a devolução dos valores pagos indevidamente. O pedido principal é válido para quem declara
seu IR no modelo simplificado e no modelo completo,
pois não envolve a realização de dedução na
Declaração de Ajuste Anual. Já o pedidosecundário é
válido apenas para quem declara o IR no modelo
completo, pois envolve a dedução das contribuições
extraordinárias na Declaração de Ajuste Anual.
Já existe entendimento pacificado para o limite de 12%
de dedução das contribuições extraordinárias?

No âmbito dos Juizados Especiais Federais (quando o
valor da causa é de até 60 salários mínimos) sim, na
medida em que a Turma Nacional de Uniformização
decidiu pelo direito à dedução dos 12%, e não houve
recurso da União (Fazenda Nacional).
Fora dos Juizados Especiais Federais (quando o valor
da causa ultrapassa 60 salários mínimos) a questão é

www.uneicef.com.br
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mais nova, mas já há entendimento favorável à
dedução dos 12% no Tribunal Regional Federal da
4ª Região (que abrange Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná). Não temos conhecimento de
decisões proferidas sobre o tema pelos demais
Tribunais Regionais Federais do país.
Qual o momento certo para a propositura das
ações e por quê?
Diversos contribuintes já garantiram o direito de
excluir totalmente as contribuições extraordinárias
da base de cálculo do Imposto de Renda em ações
promovidas por nosso escritório. Ou seja, foi acolhido o pedido principal acima referido.
Contudo, em outubro de 2018 a União (Fazenda
Nacional) reverteu parcialmente esse entendimento
na Turma Nacional de Uniformização (TNU),
responsável por uniformizar a jurisprudência no
âmbito dos Juizados Especiais Federais (causas de
até 60 salários mínimos) de todo o país. A partir
dessa decisão o direito foi limitado à dedução dentro
do limite de 12%. Ou seja, foi acolhido o pedido
secundário acima referido.
Nosso escritório interpôs recurso ao Superior Tribunal de Justiça – STJ contra essa decisão da TNU,
visando ao restabelecimento da jurisprudência anterior, no sentido da possibilidade de exclusão das
contribuições extraordinárias da base de cálculo do
IR. Todavia, ainda não há previsão de realização
desse julgamento pelo STJ.
Assim, cada associado deve avaliar se o acolhimento do pedido secundário atende aos seus interesses.
Em caso positivo, pode promover a ação imediatamente. Em caso negativo, pode aguardar um pouco
mais pelo desfecho da questão no STJ, cuidando
apenas que o direito começará a prescrever em
maio de 2021 para os saldados e em março de 2023
para os não saldados (5 anos a contar do início do
equacionamento).
Além da tributação das contribuições extraor-

dinárias pelo Imposto de Renda, há alguma outra
questão tributária que possa interessar aos associados da UNEICEF?
Sim. Aposentados e pensionistas portadores de determinadas enfermidades têm direito à isenção de Imposto
de Renda no benefício pago pelo INSS e no benefício
pago pela FUNCEF. A listagem das enfermidades está
no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, que estabelece que “ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) os
proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
Essa isenção pode ser solicitada de forma administrativa, sem a necessidade de contratação de advogado. As
instruções estão no seguinte link: http://www.brasil.
gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/08/
pessoas-com-doencas-graves-podem-pedir-isencao-do-imposto-de-renda Caso o pedido seja negado, é
possível a propositura de ação judicial que têm como
pedido principal o reconhecimento da isenção de
Imposto de Renda nas aposentadorias/pensões e a
devolução dos valores pagos nos últimos 5 anos,
ressalvado se o diagnóstico e/ou aposentadoria/pensionamento ocorreu em período inferior. O pedido
principal é válido para quem declara seu IR no modelo
simplificado e no modelo completo, pois não envolve a
realização de dedução na Declaração de Ajuste Anual.
Já o pedido secundário é válido apenas para quem
declara o IR no modelo completo, pois envolve a
dedução das contribuições extraordinárias na
Declaração de Ajuste Anual.

CURRÍCULOS
Dr. André Pedreira Ibañez

Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul, Especialista em Direito Empresarial pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Mestre em Direito pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Atuação como advogado nas áreas do Direito Tributário
e do Direito Previdenciário (exclusivamente previdência complementar).
Professor do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário
Metodista do IPA em Porto Alegre. Professor em Cursos de Pós-Graduação em diversas instituições de ensino. Membro Efetivo da Fundação
Escola Superior de Direito Tributário - FESDT.

A persistência é o caminho do êxito (Charles Chaplin).

Dr. Rodrigo Ribeiro Leitão

Advogado, pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande de do Sul em Gestão de Tributos e Planejamento Tributário
Estratégico – PUCRS, graduado pela Universidade Regional de
Blumenau – FURB, atuando na advocacia tributária no desenvolvimento de teses e no contencioso tributário, com foco no Imposto de Renda
de Pessoa Física; Consultor jurídico na área de previdência complementar atuando na defesa dos participantes de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.
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NOTAS
PASSEIO CULTURAL UNEICEF
A UNEICEF oferece aos associados e seus dependentes
Passeios Culturais, para proporcionar atividades educativas, culturais e lúdicas que possibilitam a convivência, a
interação e troca de experiências.
Para participar é necessário entrar em contato pelo telefone 21-2262 0767 – Ramal 27 – Barbara ou Ramal 45 –
Izabel.
Espaço Cultural da Marinha
Espaço que propicia conhecimento, passeios
marítimos e visitação em atrações de acervo
naval. Passeio marítimo pela Baia de
Guanabara.
Ilha Fiscal – visita ao local do último Baile do
Império
Visita a submarino, helicóptero e outros.
Dia 21 de Agosto de 2019 Horário 13:00
Local de encontro: Centro Cultural da CAIXA

Santuário e Convento
de Santo Antônio
Local que foi palco de grandes acontecimentos
históricos, mantém características da arquitetura colonial portuguesas datada do século XVII.
Dia 26 de Setembro de 2019 Horário 13:00
Local de encontro: Centro Cultural da CAIXA

Atendimento Médico
na Sede da UNEICEF
Nossa Diretora de Saúde e Bem Estar, Dra. Henriqueta da
Ascenção Aguiar Coelho, está atendendo na sede da
UNEICEF às segundas e terças-feiras de 14:00 às 16:00 hs.
Av. Rio Branco, 174-11º andar, Centro. Tel: (21)2262-0767

PREZADO ASSOCIADO
É com orgulho e satisfação que nos dirigimos a você, membro da
família UNEICEF, para informar mais uma conquista para a
categoria.
Nosso seguro de vida, a partir do mês de junho de 2019, será
garantido pela maior seguradora do país, a PORTO SEGURO,
motivo de tranquilidade e satisfação para os segurados e seus
beneficiários.
E o melhor, PELO MESMO VALOR, incluímos um benefício a mais:
além das coberturas já existentes, nossos associados terão direito
a um valor referente ao auxílio funeral, naquele momento em
que mais precisamos, teremos uma significativa e muito importante ajuda.
Assim, sempre buscando o melhor para todos os associados,
vamos seguir a caminhada rumo a um futuro próspero e com
vitórias.
O associado poderá solicitar o seu certificado diretamente na
UNEICEF.

CONVÊNIOS

Atendimento Jurídico

A Dra. Juliana Fernandes de Oliveira, advogada da UNEICEF, tomará posse dia 31/07/19,
como presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Associação Brasileira de
Advogados (ABA).
Nesse momento de transição e reforma da previdência, é de grande valia termos uma
advogada engajada conosco.
Associados, fiquem por dentro de seus direitos! O plantão da Dra. Juliana Fernandes de
Oliveira, para atendimento aos nossos associados ocorre às segundas-feiras, das 11h às
13h, na sede da UNEICEF.
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Temos mais uma vantagem para aqueles
que gostam de viajar com conforto.
Conseguimos estabelecer um convênio
com o Hotel La Brise em Cabo Frio e todos
os nossos associados terão 5% de desconto
na tarifa.
contato Hotel La Brise: (22) 2643-0424

Convênio com a Universidade Estácio
oferece desconto de 40% para os
associados e seus dependentes.
Maiores informações
ligue para 21 2262-0767
Ramal 27 - Barbara

www.uneicef.com.br
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