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Fazer valer os direitos e atuar em 
defesa dos interesses de seus associa-
dos são dois princípios que regem a 
atual Diretoria da APCEF/RJ. Por 
esta razão, o Departamento Jurídico 
da entidade está totalmente empe-
nhado e não vem medindo esforços 
para recuperar três espaços que são 
patrimônio da Associação e de seus 
associados: a academia, situada na 
Av. Treze de Maio, e o ginásio e o 
campo de futebol da Sede Campes-
tre.

A questão já foi encaminha-
da para a Justiça. Sob o número 
0235250-93.2009.8.19.001, o proces-
so para recuperação da academia 
corre na 14ª Vara Cível. Já a ação para 
reaver o ginásio e o campo de futebol 
da Sede Campestre está na 3ª Vara 
Cível, sob o processo nº 0037655-
62.2009.8.19.0203.

A Diretoria da APCEF/RJ espera 
que no mais breve espaço de tempo 

possível estes espaços estejam à dis-
posição dos associados.

Justiça nega vínculo emprega-
tício e Receita Federal recebe nome 
dos envolvidos 

A APCEF/RJ conseguiu mais 
uma vitória na Justiça, sendo que 
dessa vez através do processo Nº 
0000155-45.2010.5.01.0019, onde o 
reclamante tentava fazer crer a exis-
tência de vínculo empregatício.

Depois de análises e considera-
ções em 1ª instância, finalmente os 
Desembargadores da Terceira Turma 
do Tribunal Regional do Trabalho da 
Primeira Região decidiram em acor-
dar, por unanimidade, o não reconhe-
cimento ao solicitado, negando assim 
a existência do vínculo empregatício.

Além de negar o vínculo, os 
Desembargadores determinaram 
expedição à Receita Federal com 
cópias da inicial, da sentença e do 

ACÓRDÃO e de outros documentos 
e depoimentos informando os valores 
recebidos por todas as pessoas físicas 
citadas no referido processo. Tal de-
terminação visa possibilitar ao órgão 
tomar as providências cabíveis para 
lançamento tributário.

Jurídico obtém outros resulta-
dos favoráveis

Após processo judicial, uma ou-
tra batalha antiga já foi vencida: a re-
cuperação da Sede de Campo Gran-
de. Com a reintegração de posse à 
APCEF/RJ, os associados já podem 
fazer uso do espaço da Sede.

Também depois de muito em-
penho, a APCEF/RJ conseguiu um 
acordo referente ao Dissídio Coletivo 
2004, que não havia sido pago pelas 
gestões anteriores. Com a correção e 
os juros anuais, a APCEF/RJ despen-
deu mais de R$ 100 mil, mas honrou 
mais um compromisso.

Reintegração de posse e negativa de vínculo 
marcam vitórias da APCEF/RJ na Justiça  
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        Palavra do Presidente

Superando abacaxis e limões

Quando da posse da atual Diretoria da 
APCEF/RJ, realizada em 5 de agosto 
de 2011, Olívio Gomes Vieira, Diretor 

para Assuntos de Aposentados e Pensionistas 
da Fenae, disse em seu discurso que não sabia 
se nos dava os parabéns ou os pêsames, pois 
estávamos assumindo uma Associação com 
enormes “abacaxis”.

Naquela oportunidade, alguns dos convi-
dados presentes não se contiveram e, disfar-
çadamente, riram das palavras proferidas por 
Olívio. Mas a verdade que muitos não sabiam, 
é que o Olívio estava certo. E o que é pior, não 
foram só “abacaxis” que recebemos, mas tam-
bém inúmeros e super azedos “limões”, difí-
ceis de serem digeridos.

Mas com muita disposição e trabalho a nos-
sa Diretoria, com o apoio da Fenae, está conse-
guindo resolver problemas, encaminhar outros 
para breve solução e avançar em nossa incan-
sável busca de sanear as finanças, regularizar 
o patrimônio, oferecer mais serviços, lazer e 
possibilidades aos associados.

Hoje, a regularização através de acordo tra-
balhista do dissídio de 2004 dos empregados 
da APCEF/RJ; a reintegração de posse, atra-
vés da justiça, da Sede Campestre de Campo 
Grande; a negociação para aquisição definitiva 
da Pousada Praiana de Cabo Frio; o pagamen-
to de diversas dívidas, taxas e impostos; a luta 
intransigente na justiça para que tenhamos a 
reintegração de posse da “Academia da Treze 
de Maio” e os diversos obstáculos judiciais que 
estamos suplantando para que o Ginásio e o 
Campo de Futebol da Sede Campestre de Jaca-
repaguá voltem a fazer parte do valioso patri-
mônio da nossa Associação são demonstrações 
inequívocas de que o trabalho e empenho de 
nossa Diretoria vêm sendo determinantes para 
que possamos, definitivamente, fazer uma deli-
ciosa salada de frutas com os “abacaxis” e uma 
saborosa limonada com os amargos limões que 
recebemos.

Manoel Lopes de Carvalho 
Diretor Presidente 
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Em uma parceria inédita, duas grandes en-
tidades ligadas ao movimento associativo 
da CAIXA se uniram para celebrar o en-

cerramento de mais um ano. Assim sendo, o Al-
moço dos Aposentados, evento já tradicional no 
calendário da APCEF/RJ, contou também com a 
presença dos associados da APACEF.

— Eu quero dizer a vocês que nós estamos 
aqui muito honrados, tanto eu como o Olívio. 
Fazer esse almoço com as duas associações 
juntas mostra a nossa disposição de unir cada 
vez mais o Rio de Janeiro, e através de vocês, 
aposentados, que são o nosso patrimônio per-
manente, com aqueles que já provaram ao lon-
go dos anos que são uma grande família. Isso 
é a coisa mais bonita da Caixa Econômica — 
declarou o Presidente da APCEF/RJ, Manoel 
Lopes de Carvalho.

Realizado no dia 16 de dezembro, o evento 
aconteceu no Espaço do Economiário, que foi 
especialmente decorado para a ocasião. Além 
do almoço, houve a apresentação do Coral 
das Associações, regido pelo maestro Sergio 
Simões, e da Banda Românticos do Rio. Para 
animar ainda mais a tarde, brindes foram sor-
teados entre os associados presentes.

Representantes de outros importantes 
movimentos associativos ligados à CAIXA 
também estiveram presentes: Severino Cal-
das (Vice-Presidente da APACEF), Armando 
Filardi (Presidente da UNEI), Ronaldo Pessa-
nha (Diretor da UNEI), Ernandes de Almeida 

APCEF/RJ e APACEF se unem para promover 
Almoço dos Aposentados

(Diretor da UNEI), Georgette Muniz (Diretora 
da UNEI e da APCEF/RJ), Rodrigo de Mello 
Franco (Presidente da ASASBNH/CEF), Luzia 
Teixeira (Vice-Presidente da ASASBNH/CEF), 
Afonso Henrique Costa (Diretor da ASASB-
NH/CEF e da APCEF/RJ), Heitor Menegale 
(Presidente da AGECEF), entre outros.

O Presidente Manoel Lopes aproveitou o 
momento para conclamar as entidades a se uni-
rem cada vez mais:

— Vamos buscar permanentemente unir 
cada vez mais as associações. O Rio de Janei-
ro já ficou muito tempo com as associações 
cada uma no seu cantinho. Aqui é o Espaço do 
Economiário, é o espaço da APCEF, espaço da 
APACEF, da UNEI, da ASASBNH/CEF, de to-
das as associações e de todos vocês. Então, essa 
aqui é a nossa casa, é o nosso espaço.

A Diretoria da APCEF/RJ informa a seus associados 
que, no final de 2011, a Associação entrou em negociação 
com a Fenae para a venda da Sede Praiana de Rio das Os-
tras. Com a negociação, a Federação adiantou parte do va-
lor à APCEF/RJ para a aquisição da Pousada Praiana em 
Cabo Frio, que já está à disposição dos associados.

Ao término da negociação, que ainda não foi finalizada 
devido ao ajuste de pequenos detalhes, mas que em breve 
será concretizada, a Fenae irá efetuar o pagamento do saldo 
remanescente pela Sede de Rio das Ostras à APCEF/RJ. 
Enquanto a transação não é concluída, os associados po-
dem usufruir dos dois espaços.

APCEF/RJ adquire pousada 
em Cabo Frio e negocia Sede 

Praiana de Rio das Ostras
Será realizada entre os dias 18 e 25 de 

agosto a edição 2012 dos Jogos da Fenae. 
A competição, que ocorrerá em Vitória, no 
Espírito Santo, inclui disputas nas seguintes 
modalidades: atletismo masculino e femi-
nino, basquete masculino, canastra, damas, 
futebol soçaite livre masculino, futebol so-
çaite máster masculino, futsal masculino e 
feminino, sinuca, natação masculino e femi-
nino, tênis de campo masculino e feminino, 
tênis de mesa masculino e feminino, volei-
bol masculino e feminino, vôlei de praia du-

pla masculino e feminino e xadrez.
Se você é adepto a algum desses esportes 

e deseja participar dessa competição que é o 
maior evento esportivo do pessoal da CAI-
XA, mas não é associado à APCEF/RJ, você 
precisa correr, pois o prazo de filiação para 
quem deseja competir termina no dia 31 de 
março. Mais informações podem ser obtidas 
pelos telefones (21) 2532-4275 e 2240-1390 
ou diretamente na Sede Administrativa da 
Associação, na Av. Treze de Maio, 23, sobre-
loja, Centro, Rio de Janeiro.

Jogos da Fenae 2012: prazo para se filiar e 
participar termina dia 31 de março

Leia notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br
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Sempre visando o bem estar e 
a qualidade de vida dos seus 

associados e dos empregados da 
CAIXA em geral, a APCEF/RJ 
adquiriu uma Pousada Praiana em 
Cabo Frio. A nova pousada fica a 
apenas 5 km do centro do municí-
pio, onde estão localizados diver-
sos pontos turísticos e variedades 
de comércio. A nova Sede tam-
bém tem a grande vantagem de 
estar pertinho das melhores praias 
da Região dos Lagos, como a praia 

do Foguete, muito conhecida pelos 
seus campeonatos de surf. 

Para hospedar adequadamen-
te os seus visitantes, o local con-
ta com 20 suítes aconchegantes, 
equipadas com frigobar, TV e 
ventilador. As facilidades ofereci-
das para entretenimento pela pou-
sada incluem um salão de jogos, 
internet wi-fi e estacionamento 
gratuito e privativo. Além disso, 
a piscina e a sauna da pousada 
também são uma ótima opção de 

lazer, principalmente para os asso-
ciados que preferem um programa 
mais tranquilo às agitadas praias 
da região.

A pousada oferece também um 
excelente serviço de café da ma-
nhã. Sua diária compreende o ho-
rário de 14h de um dia às 12h do 
dia seguinte. Caso o associado se 
apresente antes do horário, só po-
derá se instalar na suíte se a mes-
ma já estiver desocupada e limpa, 
com a autorização da gerência. 

Pousada em Cabo Frio é a mais nova opção de lazer da APCEF/RJ 

Diárias para associados com direito a
café da manhã 

R$ 80,00 – Suíte Casal 
R$ 40,00 - 3ª pessoa adulto 
Dependentes com até 12 anos – gratuito

Diárias para não associados com direito 
a café da manhã

R$ 120,00 – Suíte Casal 
R$ 60,00 - 3ª pessoa adulto 

As reservas devem ser feitas na Sede Administrativa, sendo necessária a confirmação da mesma 
com depósito prévio de 50%. O restante do valor deverá ser pago na pousada, que fica na Avenida 
do Jardim, 2, na Praia do Foguete, em Cabo Frio, telefone (22) 2647-2210. Mais informações pelos 
telefones: (21) 2240-1613 / (21) 2532-4275, das 12 às 18 horas.

*Valores sujeitos a alterações em feriados prolongados
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Espaço do Economiário completa um ano de sucesso 
junto aos empregados da CAIXA

O Espaço do Economiário - Idimar 
Ramos Bastos, que completou um 
ano no último dia 24, é uma ótima 

opção para o lazer e confraternização dos 
funcionários da CAIXA e associados da 
APCEF/RJ.

O local funciona diariamente e con-

ta com uma infraestrutura que dispõe de 
restaurante, bar, um salão de jogos e outro 
multiuso. Equipado com TV de 39 polega-
das, ar-condicionado, mesas e cadeiras dis-
tribuídos por seus 400m² de área, ele está 
disponível para a realização de eventos de 
agências, reuniões e festas, como o já tradi-

cional “Dia do Aposentado”, tanto de asso-
ciados quanto das unidades da CAIXA e de 
outros movimentos associativos.

O Espaço está localizado no mesmo an-
dar das dependências da Sede Administrati-
va da APCEF/RJ, na Avenida Treze de Maio, 
23, sobreloja, no Centro do Rio de Janeiro.

O Espaço do Economiário - Idimar 
Ramos Bastos, que completou um ano no 
último dia 24, é uma ótima opção para o 
lazer e confraternização dos funcionários 
da CAIXA e associados da APCEF/RJ.

O local funciona diariamente e conta 
com uma infraestrutura que dispõe de 
restaurante, bar, um salão de jogos e ou-
tro multiuso. Equipado com TV de 39 po-
legadas e sistema de transmissão a cabo, 
com os jogos dos Campeonatos Carioca 
e Brasileiro, ar-condicionado, mesas e 
cadeiras distribuídos por seus 400m² de 
área, ele está disponível para a realização 
de eventos de agências, reuniões e festas, 
tanto de associados quanto das unidades 
da CAIXA e de outros movimentos asso-
ciativos.

O Espaço fica no mesmo andar das 
dependências da Sede Administrativa da 
APCEF/RJ, na Av. Treze de Maio, 23, so-
breloja, no Centro do Rio de Janeiro.

Espaço do Economiário completa um ano de sucesso 
junto aos empregados da CAIXA

No dia 17 de dezembro, durante a Festa de Natal da APCEF/
RJ, a Sede Campestre de Jacarepaguá recebeu um visitante ilustre: 
Papai Noel. No dia especial dedicado às crianças, o bom velhinho 
deixou o trenó e as renas no Polo Norte e chegou de helicóptero à 
Sede, trazendo presentes para as crianças.

O evento ocorreu em um clima descontraído e bastante anima-
do, ao som de Mr. Nando DJ. Além da presença do Papai Noel, 
outras atrações estavam programadas. Ao longo do dia, os asso-
ciados puderam aproveitar as opções de lazer da Sede enquanto 
os pequenos se divertiam nos brinquedos especialmente montados 
para eles, como a piscina de bolinhas, a cama elástica e o escorre-
gador inflável.

Papai Noel chega de helicóptero à 
Sede Campestre de Jacarepaguá

Segundo denúncias, a direção da Caixa Econômica Federal tem 
impedido agências de realizarem o pagamento do Bolsa Família. O 
QualiCaixa, programa que tem como objetivo monitorar a produtivi-
dade das agências, estaria orientando os caixas a encaminhar para as 
lotéricas os cidadãos beneficiados pelo programa.

Tal fato estaria relacionado ao sistema de pontuação atribuído pelo 
programa às agências, de acordo com os serviços prestados. Operações de 
atendimento ao programa Bolsa Família seriam consideradas negativas. 
Já a venda de produtos como fundo de capitalização, empréstimo pessoal, 
abertura de poupança e cheque especial renderiam uma boa pontuação.

Se a agência tiver um desempenho significativo na área social, ela pode-
rá ter uma pontuação negativa e ser punida com a redução da quantidade de 
caixas. Devido a essa política, os empregados são orientados a não atender 
os beneficiários do Bolsa Família e também a não receber contas de água, 
luz e IPTU, independente de a pessoa ser ou não cliente do banco.

Agindo dessa forma, a CAIXA não só deixa de lado seu cunho so-
cial, tendo a mesma postura adotada por muitos bancos privados, mas 
também afronta o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Resolu-
ção 2.878, do Conselho Monetário Nacional (CMN). O profissional que 
insistir em cadastrar o Bolsa Família e receber o pagamento de contas, 
sofre ameaças e descomissionamento, segundo denúncias feitas.

CAIXA é acusada de proibir o pagamento 
do Bolsa Família nas suas agências

A Diretoria da APCEF/RJ informa aos seus associados, que a 
Sede Campestre de Jacarepaguá funcionará normalmente du-
rante o período do Carnaval 2012.I M P O R T A N T E
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Há oito anos, Janeth Dias Pinheiro assumiu 
a Gerência da GIPES/RJ, função que ocupa 
atualmente. Contudo, sua trajetória na CAIXA 
teve início em 1984, na agência Serra Doura-
da, em Goiânia, sua cidade natal. Formada em 
Psicologia, com especialização em Finanças, 
Dinâmica de Grupo e Jogos Empresariais, Pós-
Graduação em Comércio Exterior e Curso de 
Extensão Universitária em Gestão Pública, já 
atuou como Gerente de Relacionamento e Ge-
rente Geral de Agência, consultora e é também 
instrutora estratégica da CAIXA desde 1989.

Na época do PRC- 1986, Janeth foi aprova-
da no concurso interno para Gerente de Rela-
cionamento, Gerente Geral e Gerente de Filial 
para a área de Gestão de Pessoas. Na entrevista 
a seguir, Janeth fala sobre seu trabalho à frente 
da GIPES/RJ. Confira:

APCEF RIO JORNAL - Quais são as 
suas principais atividades nessa Gerência?

JANETH DIAS PINHEIRO - A área de 
Gestão de Pessoas é responsável pela parte re-
lacionada à admissão de empregados e acom-
panhamento dos empregados admitidos, acom-
panhamento do absenteísmo, ações relativas à 
ambiência corporativa, Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais, Programa de Contro-
le Médico de Saúde Ocupacional, Gestão das 
ocorrências de sinistros, Gestão dos Progra-
mas de Qualidade de Vida, Gestão Regional da 
Universidade CAIXA, dos Programas de Res-
ponsabilidade Social e Ambiental e do SAúDE 
CAIXA.

Os processos de credenciamento ou des-
credenciamento de  hospitais e clínicas  pas-
sam pelo seu crivo? Qual a sua atuação/ativi-
dade nesses casos?

Temos uma Coordenação e 4 Técnicos que 
atuam na manutenção do Dimensionamento da 
Rede de Credenciado, de acordo com os parâ-
metros estabelecidos pela ANS – Agência Na-
cional de Saúde. Os descredenciamentos ocor-
rem somente a pedido do credenciado, quando 
existe alguma denúncia grave ou por descum-
primento de normas.

Existem normas que regulamentam os 
credenciamentos e descredenciamentos do 
SAÚDE CAIXA? Elas são da CAIXA, do 
SAÚDE CAIXA ou da ANS?

Todas os procedimentos relativos ao SAú-
DE CAIXA ocorrem conforme estabelecido os 
Manuais Normativos da CAIXA. Os Termos de 
Credenciamento do SAúDE CAIXA são for-
malizados utilizando os modelos padrões, vis-
tados pelo jurídico da CAIXA e em conformi-
dade com a Lei 8666/93 e Resoluções da ANS.

Quando do vencimento do contrato, para os 
casos onde não seja utilizado o Termo de Cre-
denciamento e, havendo interesse na manuten-
ção do credenciado a GI – Gestão de Pessoas 
deve solicitar novamente toda a documentação 
prevista em lei, uma vez que se trata de um 
novo contrato.

A CAIXA, como Empresa Pública, tem 
seus Contratos regidos por legislação especí-
fica, Lei 8666/93- Contratos e Licitação, cujas 
determinações legais são periodicamente obje-
to de auditoria interna e do TCU.

O sistema de credenciamento acatado pelo 
TCU é adotado pelos órgãos/entidades inte-
grantes dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, e obedecem, rigorosamente, aos 
princípios de: legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade, publicidade, igualdade, economicida-
de e probidade administrativa.

Para o credenciamento de profissionais e 
entidades, é necessária a divulgação do Edital 
de Convocação na Imprensa Oficial – Diário 
Oficial da União e formalização dos Termos de 
Credenciamento com prazo de vigência inde-
terminado, partir da data de assinatura, com a 
apresentação dos documentos para habilitação 
jurídica, técnica e de regularidade fiscal. Após 
o credenciamento, é feita a publicação no Diá-
rio Oficial da União.

Sabe-se que em 2011 inúmeros hospitais 
e clínicas tiveram seus convênios suspensos 
pelo SAÚDE CAIXA. Por que isso ocorreu?

Esclarecemos que não tivemos nenhum 
contrato com hospitais ou clínicas vencidos e 
não renovados ou descredenciados no segundo 
semestre de 2011. O que aconteceu é que no 
primeiro semestre alguns credenciados – den-
tre eles clínicas e hospitais – não apresentaram 
a documentação necessária para a renovação 
contratual, não cumprindo o requerido pela 
Lei 8.666/93 ou as Normas da ANS. Quatro 
desses já regularizaram a situação e voltaram 

a ser credenciados. Esclarecemos que estamos 
acompanhando e auxiliando aqueles creden-
ciados que não tiverem os contratos renovados 
na busca da regularização dos documentos, de 
forma a propiciar o seu retorno à Rede Creden-
ciada da CAIXA.

Todas as unidades recentemente descre-
denciadas já foram substituídas por outras 
do mesmo porte? 

Conforme reposta à questão anterior, não 
ocorreu nenhum descredenciamento em 2011, 
ao contrário, efetuamos 205 novos credencia-
mentos, sendo 98 Pessoas Físicas, 103 Clínicas 
e 04 hospitais – Hospital Icaraí, Hospital Norte 
D’Or, CALREN Hospital de Cálculo Renal e 
Hospital de Clínicas de Teresópolis. 

Registre aqui para os usuários do SAÚ-
DE CAIXA outras informações que conside-
re importante.

O Plano de Saúde da CAIXA é filiado à 
UNIDAS – União das Empresas de Auto-
Gestão e os valores pagos aos credenciados 
são semelhantes aos pagos pelos demais planos 
de Saúde. Temos como diferencial, para mui-
tos credenciados, que atendem aos requisitos 
técnicos, o pagamento semanal, enquanto os 
demais efetuam os pagamentos, geralmente, 
mensalmente.

Desde 2011 são realizadas reuniões bimen-
sais com membros da Comissão de Acompa-
nhamento da Rede Credenciada, composta por 
representantes dos beneficiários, para apresen-
tação das ações realizadas com vistas à manu-
tenção da Rede Dimensionada.

A área de Gestão de Pessoas da CAIXA 
fica situada no 25º andar do Ed. Almirante 
Barroso, e está disponível para receber suges-
tões, críticas construtivas que auxiliem no ob-
jetivo maior, que é promover uma assistência à 
Saúde que vá ao encontro das necessidades de 
nossos beneficiários.

Promover uma assistência à Saúde que atenda aos anseios 
de seus beneficiários é um dos desafios da GIPES/RJ
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A iniciativa busca conscientizar sobre a importância da previ-
dência complementar   

O aposentado Roberto Sampaio Barros, da APCEF/AL, foi contem-
plado com um carro zero quilômetro no último sorteio da Campanha 
Clube de Amigos, no dia 18 de janeiro. A Campanha teve início em 
julho de 2011, promovida Fenae e o Mundo Caixa, em parceria com as 
Apcefs. Com o objetivo de fortalecer o movimento associativo, foi re-
gistrada a participação de 1.323 empregados da CAIXA de todo o país.

A APCEF/RJ conquistou o sétimo lugar no ranking da Campanha, 
com a admissão de 90 novos associados.

Campanha Clube de Amigos realiza 
último sorteio

Com a presença de mais de cem pessoas e ao som do cantor Henrique Nery, o Grupo Master 
comemorou no dia 14 de dezembro, na Sede Campestre de Jacarepaguá, o encerramento de 2011. 
Em seus 22 anos de existência, o Grupo Master se reúne todas as quartas-feiras na Sede Campes-
tre para jogar futebol, saborear um delicioso churrasco e rever os amigos. Aposentados com mais 
de 48 anos e indicados por outro participante podem fazer parte do Grupo.

Grupo Master realiza confraternização na 
Sede Campestre de Jacarepaguá

Aproveite o verão na Sede Campestre de Jacarepaguá

Um ambiente familiar, tranquilo e seguro, com 
uma ampla área verde, repleta de ar puro, campos 
de futebol, cachoeiras, piscinas, churrasqueiras, 
parquinho e estacionamento é o cenário ideal para 
passar uma agradável tarde com a família. A boa 

notícia é que esse lugar existe e está pertinho de 
você: a Sede Campestre de Jacarepaguá.

Os visitantes podem ainda aproveitar a co-
mida caseira e de qualidade servida no restau-
rante do local. No estilo self-service, o almoço 

a quilo custa R$ 18. Os associados da APCEF/
RJ e seus dependentes podem usufruir diaria-
mente da Sede, que funciona das 8h às 18h30, e 
fica localizada na Estrada do Quitite, 362, Fre-
guesia, Jacarepaguá. 

Aprovada pela presidente Dilma Rousseff no 
final de 2011, a Lei 12.551 determina que trabalha-
dores podem receber hora extra fora do ambiente 
de trabalho. O texto da Lei, que altera o artigo 6º da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), iguala 
o trabalho dentro e fora da empresa, garantindo os 
direitos de quem faz home office (trabalho em do-
micílio). Assim sendo, os bancários que recebem, 
após o expediente, ligações ou e-mails de seus ges-
tores com cobranças de metas, por exemplo, pode-
rão fazer jus a esse direito.

O texto afirma ainda que “os meios telemáti-
cos e informatizados de comando, controle e su-
pervisão se equiparam, para fins de subordinação 
jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, 
controle e supervisão do trabalho alheio”. Sendo 
assim, profissionais que ficam à disposição da em-
presa fora do horário de trabalho podem ser bene-
ficiados.

É importante diferenciar a situação de traba-
lho à distância daquela em que não há jornada de 
trabalho, de acordo com o artigo 62º da CLT. O 
trabalhador que tem atividades externas e não tem 
a jornada controlada também não tem controle de 
horas extras. Porém, se a empresa determinar que 
o empregado fique à sua disposição, exercendo 
prestação de serviços, então ela poderá pagar hora 
extra.

A Lei gera polêmica entre empregados e em-
pregadores. Cabe ao Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) decidir qual interpretação será dada a 
ela. A primeira seria considerar que a utilização 
do celular e acesso ao e-mail corporativo, fora do 
horário de trabalho, deveria ser pago como regime 
de sobreaviso. Outra opção seria não contabilizar 
o contato empresa/funcionário como hora extra, 
mas sim como hora normal de trabalho. A terceira 
alternativa seria não pagar nada a mais. Resta es-
perar qual decisão será tomada.

Uso de celular e e-mail 
corporativo fora do 

expediente pode garantir 
hora extra

A FUNCEF, em parceria com a CAIXA, Fenae e Contraf/CUT, lançou uma campanha de 
adesão ao novo plano da Fundação. O objetivo é estimular os cerca de 4.400 empregados da 
CAIXA que ainda não são participantes da FUNCEF a aderirem ao novo plano de benefícios, 
que viabiliza para o empregado uma maneira segura de cuidar e programar o seu padrão de vida. 

Dentre os benefícios oferecidos pelo novo plano há uma linha de crédito facilitado com parce-
las em até 72 vezes, descontos em hotéis, benefício de risco sem carência, liberação para saque de 
10% do saldo total acumulado no plano assim que sair a aposentadoria, entre outros.

A contribuição deve ter o percentual mínimo de 5% sobre o salário de participação. O máximo 
é livre, mas a CAIXA só acompanha a contribuição do participante até 12%. 

Construa um futuro seguro para você e para a sua família. Mais informações sobre o novo 
plano e como se inscrever através do site: www.funcef.com.br/adesao

FUNCEF promove a Campanha
“Um convite a um futuro seguro”
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