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TERMO DE PROCESSO DE CREDENCIAMENTO - TPC 001/2022-FS 
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA  
 
 
 
  
 
A FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
00.436.923/0001-90, com sede e foro em Brasília/DF, no SCN, Quadra 02, Bloco “A”, Edifício 
Corporate Financial Center, 12.º e 13.º andares, por intermédio de sua Coordenação de 
Pessoas, Compras e Contratos (COPEC), torna público e convida interessados para a 
participação no processo de credenciamento de escritórios de advocacia.  
 
 
 
 
 
Anexo A – Regras do Credenciamento, composto por 10 (dez) anexos: 
 

   Anexo I – Demonstrativo dos Requisitos Qualitativos; 
 Anexo II – Requerimento de Pré-Qualificação para o Credenciamento; 
 Anexo III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 
 Anexo IV – Declaração de que não emprega menor de idade, salvo aprendiz; 
 Anexo V – Declaração de Não Parentesco; 
 Anexo VI – Declaração de Responsabilidade Socioempresarial; 
 Anexo VII – Termo de Confidencialidade; 
 Anexo VIII – Tabela de Indicadores; 
 Anexo IX – Tabela de Diligências; e 
 Anexo X – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e anexos.  
   

 
Anexo B – Declaração - Lei de Anticorrupção; 
Anexo C – Declaração de que não patrocina cliente que tenha ação em desfavor da 
FUNCEF; 
Anexo D – Código de Conduta e Ética da FUNCEF; e  
Anexo E – Política de Tratamento de Transações entre Partes Relacionadas.  
 
 
 
 
1. OBJETO 

 
1.1. Credenciamento de Escritórios de Advocacia (“Sociedade de Advogados”) 

regularmente constituídos, para futura celebração de contrato de prestação de 
serviços jurídicos de natureza contenciosa e consultiva, conforme as regras 
estabelecidas nos documentos anexos, para cada área de atuação, em todos os 
Estados da República Federativa do Brasil e no Distrito Federal, sem dever de 
exclusividade entre as Partes, e que tramitem em todos os Tribunais, em todos os 
graus de jurisdição e em outros Órgãos da Administração Pública. 

1.2. O objeto limita-se ao mero credenciamento não gerando para os candidatos 
selecionados o direito à celebração do contrato. 
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2. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 

 
2.1 A participação neste processo1 confirma a leitura de todos os documentos aqui 

relacionados, devidamente disponibilizados no website da FUNCEF, e o 
entendimento das informações neles constantes, não sendo admitidas alegações 
futuras de desconhecimento de fatos que impossibilitem a habilitação da empresa.  

2.2 O interessado manifesta prévia ciência e concordância acerca da possibilidade de 
divulgação de informações contratuais no Portal da Transparência da FUNCEF, 
caso venha a ser contratado. 

2.3 Não será admitida neste Credenciamento a participação de Sociedades de 
Advogados que não atendam integralmente às condições expressas no item 2 – 
“Das Condições de Participação”, das “Regras do Credenciamento – Anexo A” 
 

3. DO PRAZO E DOCUMENTAÇÃO  
 

3.1 As documentações exigidas para o credenciamento deverão ser encaminhadas 
para o endereço eletrônico credenciamentojuridico@funcef.com.br, 
impreterivelmente, até o dia 05/08/2022.  

3.2 Não serão consideradas as documentações incompletas e encaminhadas fora do 
prazo estabelecido no item 3.1 ou que sejam encaminhadas em divergência com o 
rito estabelecido. 

3.3 O rito para envio da documentação se dará de forma eletrônica e segregada, 
devendo as mensagens serem identificadas da seguinte forma no campo “assunto”: 
a) Documentos de Habilitação Jurídica – (nome da Sociedade de Advogados 

interessada) – TPC 001/2022; 
b) Documentos de Regularidade – (nome da Sociedade de Advogados 

interessada) – TPC 001/2022;  
c) Documentos de Qualificação Técnica – (nome da Sociedade de Advogados 

interessada) – TPC 001/2022; e 
d) Documentos Complementares – (nome da Sociedade de Advogados 

interessada) – TPC 001/2022).     
3.3.1 Havendo a necessidade de encaminhar mais de uma mensagem para o mesmo 

assunto, deverá ser incluída referência de ordem sequencial (ex.: Documentos de 
Habilitação Jurídica – (nome do escritório interessado) – parte 2).  

3.3.2 Deverão integrar a mensagem eletrônica intitulada na forma da alínea “a”, como 
anexos, os documentos listados em cada um dos subitens do item 4.2 das “Regras 
do Credenciamento – Anexo A”.  

3.3.3 Os documentos listados nos subitens dos itens 4.3 e 4.4 das “Regras do 
Credenciamento – Anexo A”, deverão ser anexados à mensagem eletrônica 
indicada no formato da alínea “b”. 

3.3.4 As evidências a serem apresentadas como documentos anexos da mensagem 
tratada na alínea “c” são aquelas relacionadas nas tabelas do item 4.5 das “Regras 
do Credenciamento – Anexo A.” 

3.3.5 O Demonstrativo dos Requisitos Qualitativos (Anexo I); o Requerimento de Pré-
Qualificação para o Credenciamento (Anexo II); e o Termo de Confidencialidade 
(Anexo VII) mencionado no item 4.14, todos das “Regras do Credenciamento – 

                                                 
1 A FUNCEF, na condição de Entidade Fechada de Previdência Privada, não está submetida aos ditames das Leis de 

Licitações e Contratos Administrativos - Leis Nº.  8.666/093 e 14.133/2021. 
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Anexo A”, assim como qualquer outra documentação complementar deverá ser 
enviada conforme indicação prevista na alínea “d”.  

3.4 Não será aceita documentação enviada por qualquer outro meio de comunicação. 
 

4. DA HABILITAÇÃO 
 

4.1 Será inabilitada a Sociedade de Advogados interessada que: (i) não comprove a 
regularidade da documentação de habilitação; (ii) se encontre nas situações 
expostas no item 2.2 e seus subitens, elencadas no documento “Regras do 
Credenciamento” (iii) possua registro de ocorrência que a impeça de contratar com 
a FUNCEF; e (iv) deixe de apresentar a documentação/informações solicitadas na 
data fixada ou apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições das 
Regras (Anexo A) e deste documento.  

4.2 A inabilitação da Sociedade de Advogados importará preclusão do seu direito de 
participar das fases subsequentes, contudo, não impedirá sua participação na 
próxima oportunidade de Credenciamento, se houver, desde que atenda às 
condições de habilitação e demais exigências do Instrumento Convocatório. 

4.3 A relação das Sociedades de Advogados habilitadas será divulgada no website da 
FUNCEF.  

4.4 A habilitação neste Credenciamento terá validade de 12 (doze) meses, prorrogável 
a critério da FUNCEF, não gerando o direito à contratação, que somente ocorrerá 
se e quando houver a necessidade do serviço, determinada exclusivamente pela 
FUNCEF. 
 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1 Poderão ser convocadas para contratar com a FUNCEF, a seu critério, apenas as 

Sociedades de Advogados habilitadas e credenciadas na forma deste processo, de 
acordo com a necessidade. 

5.2 Será emitido Termo de Credenciamento aos escritórios aptos para futura 
contratação. 

5.2.1 O Termo de Credenciamento emitido pela Gerência Jurídica da FUNCEF não gera 
aos credenciados o direito à celebração do contrato. 

5.3 A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, 
padrão da FUNCEF, observadas as cláusulas e condições deste documento, 
conforme minuta de Contrato anexa (Anexo X). 

5.4 Quaisquer esclarecimentos porventura necessários para o perfeito entendimento 
deste processo de credenciamento deverão ser encaminhados para o endereço 
eletrônico credenciamentojuridico@funcef.com.br com o seguinte assunto 
“Questionamento – TPC 001/2022 – (nome da Sociedade de Advogados 
interessada)”.  

5.5 Caso venham a ser realizadas alterações nas condições do credenciamento, estas 
serão divulgadas e publicadas nos mesmos moldes em que se deu a do texto 
original.  

5.6 A inabilitação no Credenciamento, considerando as normas previstas neste 
documento e Termo de Credenciamento, assim como a não assinatura de novo 
contrato, pelas Sociedades atualmente contratadas, implicará a rescisão do contrato 
de prestação de serviços em vigor, mediante prévia notificação da FUNCEF, a ser 
efetuada em até 120 (cento e vinte) dias a partir da divulgação do resultado do 
credenciamento, podendo ser prorrogado a critério da FUNCEF. 
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5.5.1 Não se enquadram neste caso as Sociedades já contratadas, ou que vierem a ser, 
para atuação em processo judicial determinado e devidamente especificado em 
Contrato. 

 
 
 

 
Brasília, 20 de julho de 2022. 

 
 
 
 

Coordenação de Pessoas, Compras e Contratos 
 

Verifique a autenticidade do documento em:https://funcefsuite.funcef.com.br/se/v65654/verifyDigitalSignature.php?key=QjMDp29szWO
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  Anexo A

REGRAS PARA O CREDENCIAMENTO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

Este documento tem por objetivo estabelecer parâmetros para o credenciamento

de Sociedades de Advogados (ou Sociedade(s)) regularmente constituídas, para futura 

celebração de contrato de prestação de serviços jurídicos de natureza contenciosa e 

consultiva, conforme as regras estabelecidas neste documento para cada área de 

atuação, em todos os Estados da República Federativa do Brasil e no Distrito Federal, 

sem dever de exclusividade entre as Partes, e que tramitem em todos os Tribunais, em 

todos os graus de jurisdição e em outros Órgãos da Administração Pública.

Trata-se de mero credenciamento para composição de banco de Escritórios 

habilitados a prestar os serviços jurídicos nas modalidades estabelecidas no item 1.3 

deste documento não gerando para a FUNCEF a obrigação de contratar ou não

impedindo-a de contratar de maneira direta para demandas específicas não abrangidas 

pelas modalidades estabelecidas neste documento, visto que esta Fundação é uma

Entidade Fechada de Previdência Complementar, sem fins lucrativos, com 

personalidade jurídica de direito privado.

As especificações técnicas e informações adicionais para que os interessados 

apresentem suas propostas constam no Termo de Processo de Credenciamento

(‘TPC”).
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1. OBJETO 

1.1. Credenciar Escritórios de Advocacia (“Sociedades de Advogados”) para 

compor banco de interessados habilitados a firmar contrato padrão, a critério 

da FUNCEF, cujo escopo é a prestação de serviços na área do Contencioso 

e de Consultoria Jurídica, atuando nas instâncias administrativa e judicial, 

podendo executar os serviços jurídicos em caráter complementar aos 

realizados pelos advogados do quadro de empregados da Fundação.

1.1.1 O credenciamento de Sociedades de Advogados permitirá eventual

contratação de terceirizados para suprir necessidades do Contencioso e de 

Consultoria em virtude da pulverização das demandas ajuizadas ou 

questionadas em face da FUNCEF em relação à quantidade de demandas 

jurídicas e ações judiciais que envolvem a Fundação; além da ausência de 

estrutura logística para acompanhar e diligenciar tempestivamente em 

processos distribuídos por todo território nacional.

1.1.2 Além do contingente contencioso judicial de massa, a FUNCEF possui

demandas de natureza estratégica/consultiva que necessitam de 

Sociedades de Advogados com notória especialização e vasta experiência 

para resguardar os seus interesses, observando-se as constantes 

atualizações jurídicas, modificações legislativas, doutrinárias e 

jurisprudenciais, tudo isso em conjunto e em complementação ao jurídico 

interno.

1.2. O objeto deste documento limita-se ao mero credenciamento, não 

gerando para os candidatos selecionados o direito à celebração do 

contrato. 

1.3. As Sociedades de Advogados interessadas poderão requerer o 

Credenciamento para uma ou mais modalidades de prestação de serviços 

jurídicos, conforme abaixo:

I) CONTENCIOSO DE MASSA; e/ou

II) ESTRATÉGICO/CONSULTIVO; 

1.3.1 Para o contencioso de massa, a Sociedade de Advogados habilitada

prestará, dentre outros, os seguintes serviços:
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a) A prática de todo e qualquer ato em processos judiciais em que a

Fundação, quer como autora ou parte, assistente ou terceira

interessada, em trâmite na Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça 

do Trabalho, inclusive Tribunais de Segunda Instância em todo o 

território nacional e Tribunais Superiores, incluindo a elaboração de 

petição inicial de ações ordinárias, cautelares ou especiais; defesas; 

exceções; incidentes; reconvenção; arguições; recursos; liquidação; 

impugnação; embargos de devedor; ação rescisória; medidas 

cautelares, além de realização de audiências; bem como qualquer 

outro ato ou medida adequada ao patrocínio dos interesses da 

FUNCEF.

1.3.2 Para a modalidade ESTRATÉGICO/CONSULTIVO, a Sociedade de 

Advogados habilitada prestará, dentre outros, os seguintes serviços:

a) Defesa de demandas administrativas no interesse da FUNCEF 

perante a Controladoria Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da 

União (TCU), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Ministério 

Público, Estadual, Federal e do Trabalho, Caixa Econômica Federal 

(CAIXA) e Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(PREVIC), Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 

Receita Federal; e quaisquer outros Órgãos de Fiscalização e Controle

da Administração Pública, observado o local de tramitação do 

procedimento;

b) Assessoria Jurídica na elaboração de minutas de respostas a pedidos 

de informações formulados pelos Órgãos e Instituições citadas no item 

acima;

c) Assessoria Jurídica na elaboração de minutas de acordos, convênios, 

contratos, certidões, atestados e ofícios;

d) Elaboração de pareceres; e

e) Patrocínio dos interesses da FUNCEF, em Processos/Procedimentos 

Administrativos em trâmite perante os órgãos mencionados na alínea 

“a”, incluindo:

I. Processo de Prestação de Contas;
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II. Processo de Tomada e Prestação de Contas Especial; 

III. Processo de Auditoria Especial;

IV. Processo de Denúncias;

V. Procedimentos oriundos de Auto de Infração; e

VI. Qualquer outra medida que envolva os interesses da 

Fundação.

f) Patrocínio dos interesses da FUNCEF, em Processos/Procedimentos 

Arbitrais ou de mediação perante as Câmaras eleitas para conduzir 

cada um deles;

g) Elaboração de estudos jurídicos, pareceres e recomendações 

jurídicas sobre os investimentos mobiliários e imobiliários; aquisições 

ou alienações de participações detidas ou que venham a ser detidas 

direta ou indiretamente pela FUNCEF, em quaisquer sociedades, 

consórcios, fundos de investimentos e quaisquer outros investimentos 

regulamentados no país;

h) Elaboração ou revisão de atos societários, contratos ou outros atos 

jurídicos necessários à defesa dos interesses da FUNCEF, que 

poderão incluir, dentre outros, contratos de compra e venda de 

quaisquer ativos (incluindo ações), acordos de acionistas, editais, 

avisos, comunicados de fatos relevantes e demais instrumentos 

pertinentes;

i) Participação em reuniões com os acionistas ou quotistas, diretos e 

indiretos (inclusive representação da FUNCEF em assembleias gerais 

de companhias (investidas), bem como com os respectivos 

administradores ou gestores, das sociedades, dos empreendimentos, 

dos fundos de investimentos;

j) Elaboração de contratos referentes à compra e venda de imóveis; 

locações; à prestação de serviços de construção, de administração 

hoteleira, de administração de shoppings; consórcios; convenções de 

condomínio; regimentos internos e demais documentos jurídicos 

atinentes ao ramo do direito imobiliário;
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k) Condução de processos internos de apurações de responsabilidade

de acordo com os normativos da FUNCEF;

l) Realização de diligências criminais e/ou de recuperação de ativos em 

todos os Estados da Federação.

1.3.2.1 Considerar-se-á Processo Estratégico toda demanda que se enquadre em 

pelo menos um dos critérios abaixo: 

a) Matéria Tributária, desde que não decorrente de disposições 

contratuais entre lojistas, cotistas e locatários; 

b) Apuração de Responsabilidade; 

c) Processos coletivos, exceto desdobramentos em liquidação/execução 

quer individual quer promovida por sindicato ou por associação; 

d) Processos arbitrais; 

e) Ações de recuperação judicial ou falência, exceto mera habilitação; 

f) Demandas envolvendo membro e/ou ex-membro de órgão estatutário 

da Fundação; 

g) Pleitos envolvendo recuperação de ativos; 

h) Atos que envolvam atuação com PREVIC, CVM, TCU, CGU, dentre 

outros Órgãos de Fiscalização e Controle; 

i) Ações movidas por ex-empregados da FUNCEF ocupantes de cargos 

estratégicos; 

j) Termos de Ajustamento de Conduta e/ou Acordos 

judiciais/administrativos, inclusive de (não) Persecução cível ou 

criminal, perante órgãos de fiscalização, policiais, ministeriais, judiciais 

ou outros; e

k) Acordo de Leniência e Colaboração.

1.3.2.2 Não obstante os critérios objetivos acima, também poderão receber a 

classificação como Processo Estratégico, todas as demandas que envolvam 

pessoas física e/ou jurídica, Órgãos de Fiscalização e/ou Controle, em 

âmbito administrativo e/ou judicial, cujo objeto seja considerado relevante a 

partir da análise dos aspectos jurídicos, políticos, financeiros ou sociais, 

considerados em conjunto ou isoladamente, realizada pelo gerente jurídico, 

coordenador jurídico ou advogado interno da FUNCEF.
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1.4 Os serviços descritos nos itens 1.3.1 e 1.3.2 são meramente 

exemplificativos, de modo a demonstrar o serviço a ser prestado em cada 

modalidade.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Credenciamento, as Sociedades de Advogados 

regularmente constituídas, que comprovem os requisitos e condições 

básicas de habilitação, credenciamento e contratação abaixo:

I. Atender a todas as condições estabelecidas neste Regramento e no 

TPC e comprovar todos os requisitos de habilitação descritos no item 

4 abaixo;

II. Não ser a Sociedade de Advogados integrada por empregados da 

FUNCEF cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável 

pelas contratações da FUNCEF ou que exerçam cargo estratégico na 

Fundação”, conforme item 2.2.3, “b”, abaixo, na condição de Diretores, 

Conselheiros, ou Presidente da FUNCEF, Conselheiros de Investidas 

indicados pela FUNCEF seus cônjuges, companheiros, conviventes 

ou parentes até o terceiro grau, seja na qualidade de sócio, associado 

ou empregado;

III. Não ter a Sociedade de Advogados ações judiciais contra a FUNCEF;

IV. Não estar a Sociedade de Advogados em mora ou inadimplente com 

a FUNCEF, inscrito no cadastro de negativados do SERASA ou da 

Fundação, nem lhe ter causado prejuízo, principalmente se ainda não 

ressarcido;

V. Estar regularmente constituída e inscrita junto à Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB na data de publicação doTPC, e durante 

todo o período de vigência do contrato;

VI. Estar em dia com suas obrigações administrativas e legais junto à 

OAB;

VII. Estar a Sociedade de Advogados e seus advogados (sócios, 

empregados e associados) em dia com suas obrigações fiscais, 

inclusive durante o período de vigência do contrato;
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VIII. Possuir sede ou filial com instalações físicas, preferencialmente, na 

capital do respectivo Estado da Federação que for selecionada para 

atuar;

IX. Preencher os quesitos mínimos estabelecidos no item 4.5 deste 

documento;

X. Possuir, às suas expensas, equipamentos e programas de informática 

atualizados, correio eletrônico, telefones fixos e telefones móveis para 

contatos urgentes, e, ainda, equipamentos, serviços e programas para 

conexão, transmissão e comunicação de dados e informações;

XI. Possuir todos os requisitos constantes do item X em quantidade e nível 

de atualização considerados compatíveis com o número de 

profissionais da Sociedade de Advogados e com o volume do acervo 

judicial que lhe for confiado, a critério da FUNCEF;

2.2. Não serão admitidas neste Credenciamento a participação de Sociedades 

de Advogados que se enquadrem nas situações descritas abaixo: 

2.2.1 Em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, sob 

concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; exceto aquelas que 

apresentem Plano de Recuperação aprovado e homologado judicialmente, 

em devido e efetivo cumprimento comprovado e em pleno vigor; estando 

dispensada apenas, nesses casos, a certidão negativa de falência e 

concordata;

2.2.2 Constituída por Sociedade de Advogados que esteja suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, conforme registro no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas - CEIS;

2.2.3 Que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com as pessoas 

abaixo relacionadas, ou seja cônjuge ou companheiro, na qualidade de 

sócio, associado ou empregado:

a) Dirigente da FUNCEF;

b) Empregado da FUNCEF cujas atribuições envolvam a atuação na área 

responsável pelas contratações, na área jurídica ou que exerçam cargo 

estratégico na Fundação;

c) Indivíduos que exercem cargo de gestão na Patrocinadora;
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2.2.4 Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo 

de gestão ou rompido seu vínculo com a FUNCEF ou CAIXA há menos de 

12 (doze) meses; e

2.2.5 Quando se tratar de Sociedade Unipessoal.

3. DO CADASTRO, DA CERTIFICAÇÃO E DO ENVIO DE DOCUMENTOS

3.1. Para participar deste Credenciamento os interessados deverão providenciar 

o cadastro, certificação e envio de documentos conforme orientações 

contidas no TPC e seus anexos.

3.2. A data a ser considerada para início da análise da validade dos documentos 

de habilitação, será a de seu envio para o e-mail indicado.

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO NO CREDENCIAMENTO

4.1. Para o Credenciamento, as Sociedades de Advogados interessadas terão 

que satisfazer os requisitos relativos à:

a. Habilitação jurídica;

b. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.7º da Constituição 

Federal e apresentação de Declarações Específicas;

c. Regularidade econômico-financeira, fiscal e trabalhista; e,

d. Qualificação técnica.

4.2. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 

4.2.1 Contrato social vigente registrado no Conselho Seccional da OAB, da 

Sociedade de Advogados (matriz ou filial) que irá atuar no contrato derivado 

deste Credenciamento;

4.2.2 Certidão de regularidade financeira da Sociedade de Advogados que irá 

atuar no contrato derivado deste Credenciamento, perante o Conselho 

Seccional da OAB no qual se encontram registrados, dentro de seu prazo 

de validade, ou emitida nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de 

envio da documentação para o credenciamento.

4.2.3 Certidão negativa de condenação em processo disciplinar expedida pela 

respectiva Seccional da OAB para todos os sócios e demais advogados que 

prestarão serviços para a FUNCEF, dentro de seu prazo de validade, ou 
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emitida nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de envio da 

documentação para o credenciamento;

4.2.4 Cópias das carteiras ou caderneta de inscrição junto à Seccional da OAB ou 

declaração do órgão, de todos os sócios, bem como dos demais advogados, 

indicados para prestar serviços para a FUNCEF;

4.2.5 Cópia do contrato de associação averbado à margem do registro da 

Sociedade de Advogados na Seccional da OAB, se advogado associado, 

em conformidade com o art. 17-B, Parágrafo Único, da Lei nº 8.906 de 4 de 

Julho de 1994 - Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 

- OAB; ou cópia do contrato de trabalho constante da CTPS, bem como 

cópia da CTPS que comprove o vínculo empregatício, se advogado 

empregado; e

4.2.6 Relação nominal de todos os sócios e dos demais advogados, indicados 

para prestar serviços para a FUNCEF, acompanhada dos respectivos 

currículos.

4.3. A documentação relativa ao Cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do art.7º da Constituição Federal e apresentação de Declarações 

Específicas consistirá em:

4.3.1 Declaração de que não emprega pessoa menor de 16 (dezesseis) anos de 

idade, salvo na condição de aprendiz;

4.3.2 Declaração de que está ciente, conhece e entende os termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), comprometendo-se a 

abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação às disposições 

dessa Lei;

4.3.3 Declaração de que em suas ações e relações com a FUNCEF e agentes 

com quem se relaciona são cumpridos os princípios, parâmetros e as 

diretrizes de Responsabilidade Socioempresarial (RSE), mediante a 

promoção de práticas ambientais e socialmente responsáveis, visando 

minimizar os riscos ao meio ambiente e contribuir para uma sociedade mais 

justa, sustentável e economicamente viável;
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4.3.4 Declaração que a Sociedade de Advogados e os advogados que em nome 

dela atuam não estejam patrocinando cliente que tenha ação em desfavor 

da FUNCEF; e

4.3.5 Declaração de não parentesco, informando que não possui em seu quadro 

de sócios, cônjuges, companheiros, pais, madrasta, padrasto, filhos, 

enteados ou irmãos de empregados detentores de cargos estratégicos na 

FUNCEF ou na Patrocinadora.

4.4. A documentação relativa à regularidade econômico-financeira, fiscal e 

trabalhista consistirá em: 

4.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

4.4.2 Prova de regularidade da Sociedade de Advogados e dos sócios para com 

a Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND - ou Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais 

e à Dívida Ativa da União - CPEND), na forma da lei;

4.4.3 Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo 

estado e/ou município relativo ao domicílio ou sede da empresa participante 

da cotação, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual, comprovando regularidade para com a Fazenda estadual e/ou 

municipal;

4.4.4 Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; e

4.4.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

comprovada por meio de consulta à Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de 

Negativa. 

4.4.6 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial/extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica até 60 dias anteriores 

à data de envio da documentação para o credenciamento.

4.5 A qualificação técnica será comprovada mediante o preenchimento dos 

quesitos mínimos estabelecidos na tabela abaixo para cada modalidade, e 
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tanto para a modalidade CONTENCIOSO DE MASSA quanto para

ESTRATÉGICO/CONUSULTIVO serão eliminadas aquelas Sociedades de 

Advogados Interessados que não conseguirem demonstrar o atendimento 

dos referidos quesitos.

I) CONTENCIOSO DE MASSA

QUESITOS

1 Tempo mínimo de inscrição na OAB para cada sócio de 10 (dez) anos, nas 

seguintes condições: a) quando a Sociedade de Advogados possuir 03 

(três) sócios todos deverão preencher esse requisito; e b) quando a 

Sociedade ultrapassar esse quantitativo de sócios, a comprovação limitar-

se-á a 03 (três) sócios.

2 Prestação de serviços a Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

por meio de contratos na área jurídica de natureza cível 

(contratual/empresarial), trabalhista e previdenciária em contencioso de 

massa, com atuação em pelo menos 200 (duzentos) processos, 

comprovada mediante apresentação de, no mínimo, 03 (três) Atestados de 

Capacidade Técnica apresentados pela CONTRATANTE da Sociedade de 

Advogados, limitado aos últimos 5 anos.

II) ESTRATÉGICO/CONSULTIVO

QUESITO

1 Tempo mínimo de inscrição na OAB para cada sócio de 10 (dez) anos, nas 

seguintes condições: a) quando a Sociedade de Advogados possuir 03 

(três) sócios todos deverão preencher esse requisito; e b) quando a 

Sociedade ultrapassar esse quantitativo de sócios, a comprovação limitar-

se-á a 03 (três) sócios.

2 Prestação de serviços por meio de contratos na área jurídica de natureza 

societária, arbitral, tributária, civil (contratual e empresarial), regulatória, 

imobiliária, constitucional, criminal e previdenciário. Em relação ao 

segmento previdenciário, o contrato deve estar vinculado a Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar do Sistema ESI – Entidades 
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Sistemicamente Importantes, conforme Resolução PREVIC nº 4, de 18 de 

outubro de 2021 e legislações correlatas. A comprovação se dará mediante

apresentação de, no mínimo, 05 (cinco) Atestados de Capacidade Técnica 

apresentado(s) pelo cliente(s) da Sociedade de Advogados (limitado aos 

últimos 5 anos).

4.6 Ressalte-se que os documentos devem ser apresentados de forma legível, 

incluindo o protocolo da peça. 

4.7 A Sociedade de Advogados deverá preencher o Anexo I – Demonstrativo 

dos requisitos qualificativos, para que a FUNCEF possa realizar a respectiva 

apuração.

4.8 O Requerimento de pré-qualificação para o Credenciamento também deverá 

ser apresentado, preenchido e assinado, conforme Anexo II.

4.9 Ao preencher o Requerimento de pré-qualificação para o Credenciamento 

(Anexo II) a Sociedade de Advogados deverá indicar a(s) Modalidade(s) de 

seu interesse e declarar ainda que a Sociedade de Advogados, seus sócios, 

advogados empregados e advogados associados não se enquadram em 

qualquer dos impedimentos previstos no TPC e neste documento, se for o 

caso.

4.10 O Requerimento de Pré-qualificação para o Credenciamento (Anexo II) 

deverá ser subscrito e assinado digitalmente pelo representante legal da 

Sociedade de Advogados, ou procurador devidamente habilitado por 

instrumento de mandato.

4.11 Na hipótese de qualquer documento vir assinado por procurador, também 

deverá ser apresentado o respectivo instrumento de mandato, lavrado na 

forma pública ou particular, esta última com assinatura digital ou com a firma 

do subscritor reconhecida em Cartório. Qualquer documento físico deve ser 

digitalizado e inserido no sistema. Caso necessário este deverá ser 

autenticado digitalmente. 

4.12 Os documentos de habilitação, quando escritos em língua estrangeira, 

deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa 

efetuada por Tradutor Juramentado e devidamente consularizados e 
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registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

4.13 Para os documentos públicos estrangeiros não se aplica a exigência de 

legalização consular, ou seja, o reconhecimento de assinatura ou 

autenticação pela autoridade consular ou diplomática, sendo exigida tão-

somente a aposição de Apostila que consiste em anotação, selo ou carimbo 

dado pela autoridade competente do país de onde o documento é originário, 

nos termos do Decreto nº 8.660, de 29 de Janeiro de 2016.

4.14 Além da documentação de habilitação (itens 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 deste 

documento) a Sociedade interessada deverá apresentar Termo de 

Confidencialidade.

4.15 As Sociedades de Advogados interessadas deverão manter as certidões 

válidas durante todo o Processo de Credenciamento, inclusive para fins de 

contratação e pagamento.

5 DA INABILITAÇÃO

5.1 Será inabilitada a Sociedade de Advogados interessada que:

I) Não comprove a regularidade da documentação de habilitação;

II) Possua registro de ocorrência que a impeça de contratar com a 

FUNCEF; e

III) Deixe de apresentar a documentação/informações solicitadas na data 

fixada ou apresente-a incompleta ou em desacordo com as 

disposições deste regramento e do TPC.

5.2 A inabilitação da Sociedade de Advogados importará preclusão do seu 

direito de participar das fases subsequentes, contudo, não impedirá sua 

participação na próxima oportunidade de Credenciamento, se houver, desde 

que atenda às condições de habilitação e demais exigências do TPC.

6 DA CONTRATAÇÃO

6.1 A habilitação no procedimento previsto no TPC e neste documento terá 

validade de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período a critério da 

FUNCEF, não gerando o direito à contratação, que somente ocorrerá se e 

quando houver a necessidade do serviço, a critério e escolha exclusiva da
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FUNCEF. 

6.2 Serão convocadas para contratar com a FUNCEF as Sociedades de 

Advogados habilitadas e credenciadas na forma deste processo, de acordo 

com a necessidade do objeto pela FUNCEF, sem que ocorra a necessidade 

de justificativa na escolha. 

6.3 A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento 

particular padrão da FUNCEF, observadas as cláusulas e condições deste 

documento, conforme minuta de Contrato Padrão anexa (Anexo IX).

6.4 Ficam impedidas de ser contratadas para a execução de serviço objeto 

deste Credenciamento Sociedades de Advogados que se enquadrem em 

qualquer das situações de impedimento previstas no TPC e neste 

documento.

6.5 No ato da inscrição a Sociedade interessada deverá apresentar as 

declarações citadas nos itens 4.3.1 a 4.3.5 bem como o Termo de 

Confidencialidade (Anexo VII).

6.6 As Sociedades de Advogados credenciadas terão o prazo de 03 (três) dias 

úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela FUNCEF, para 

assinatura do contrato.

6.7 A recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo implicará no 

descredenciamento da Sociedade de Advogados, sem que ocorra o direito 

de questionamento do ato praticado pela FUNCEF.

6.8 O não atendimento à convocação para assinatura do contrato, no prazo 

previsto no subitem 6.6, representará a desistência da Sociedade de 

Advogados com relação ao procedimento previsto neste documento, 

tornando ineficazes os atos até então praticados pela Sociedade de 

Advogados e impossibilitando futura contratação fundamentada nesta 

habilitação.

6.9 Poderá a Sociedade de Advogados habilitada perder a sua condição de 

credenciada até a contratação, se a FUNCEF tiver conhecimento de fato ou 

circunstância superveniente, só conhecido após o credenciamento, que 

desabone sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 

econômico-financeira, técnica, declaração falsa ou qualquer outra condição 

TPC 1/2022 - FS



16/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público

imposta neste documento.

7 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

7.1 O contrato padrão a ser firmado, cuja minuta (Anexo IX) integra este 

documento para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as 

condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, sujeitando-se aos Regulamentos da 

FUNCEF.

7.2 Os prazos contratuais podem variar, a depender do escopo pretendido na 

prestação dos serviços advocatícios, devendo iniciar a partir da data 

estabelecida para o início de sua vigência, podendo ser prorrogado, a critério 

da FUNCEF e com a concordância da Sociedade de Advogados contratada.

7.3 A documentação exigida neste documento deverá estar válida na data da 

assinatura do contrato, cabendo à Sociedade de Advogados habilitada

encaminhar, sempre que necessário, novos documentos para substituírem 

os que tenham seu prazo expirado.

8 DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 Os serviços serão distribuídos de acordo com cada modalidade de 

prestação de serviço, nas condições abaixo:

8.1.1 CONTENCIOSO DE MASSA – sob demanda, desde que haja mais de uma 

Sociedade de Advogados credenciada com sede ou filial no juízo que 

requeira a atuação pelo Jurídico da FUNCEF, sem a obrigatoriedade de 

concentração, cujo critério de escolha é de total prerrogativa da FUNCEF;

8.1.2 ESTRATÉGICO/CONSULTIVO – sob demanda, de acordo com a natureza 

jurídica, contexto regional, instância decisória e/ou outro eventual aspecto 

técnico que fundamente a escolha do escritório para a prestação do serviço, 

a critério exclusivo da FUNCEF.

8.2 A FUNCEF se valerá, ainda, de Indicadores de Desempenho como uma das 

ferramentas para tomada de decisão quanto à distribuição de carteira e 

continuidade da prestação dos serviços, assim como para a ruptura dos 

serviços.

TPC 1/2022 - FS



17/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público

8.2.1 A referida verificação será realizada a cada trimestre mediante análise de 

critérios de natureza operacional e qualitativa, cujas regras e sanções pelo 

não cumprimento dos indicadores estão previstas em contrato.

8.3 A FUNCEF reserva-se no direito de, a qualquer tempo, observada a 

oportunidade, a conveniência e a necessidade de serviços, redistribuir 

processos.

8.4 Os processos em tramitação judicial, acompanhados pelo Jurídico Interno

da FUNCEF ou por terceiros, poderão ser repassados às Sociedades de 

Advogados contratadas, respeitadas as condições estabelecidas neste 

documento, por critério exclusivo da FUNCEF, respeitado o pagamento de 

honorários sucumbenciais proporcionais.

8.5 Nos casos de distribuição de serviço para patrocínio integral do processo, 

caberá à Sociedade de Advogados a verificação quanto ao status 

(ativo/encerrado) do processo quando do recebimento da carteira, bem 

como realizar todos os atos processuais e diligências necessários e/ou 

convenientes à defesa dos interesses da FUNCEF, sendo de sua 

responsabilidade o patrocínio nos respectivos incidentes processuais, ações 

conexas, liquidações e execuções dos seus julgados, abrangendo sua 

atuação todos os níveis recursais (TJ, TRF, TRT, STJ, TST, STF etc.), cujo 

reporte do ato deve ser efetuado previamente à Gerência Jurídica.

8.6 Salvo ajuste em contrário, as ações serão ajuizadas e os pareceres e os 

contratos serão emitidos/elaborados e devolvidos no prazo estabelecido 

pela FUNCEF, a depender da demanda.

8.7 Na atividade judicial contenciosa, distribuído o processo, individualmente ou 

por acervo, e desde que não seja para o cumprimento de ato(s) específico(s) 

indicado(s) pela FUNCEF, caberá à Sociedade de Advogados contratada 

acompanhar e atuar em todas as fases processuais e níveis recursais,

observando citações, intimações e o cumprimento dos prazos judiciais, por 

meio eletrônico ou não, inclusive das Cartas Precatórias em todo o território 

nacional, em suma, realizando todos os atos processuais e diligências

necessários e/ou convenientes à defesa dos interesses da FUNCEF, 

responsabilizando-se por toda a conduta inadequada e leniente.
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8.8 O Jurídico interno da FUNCEF poderá definir, a seu critério, que o 

acompanhamento dos processos em grau recursal se dê por advogado do 

quadro ou outro Credenciado específico. 

8.8.1 Caso ocorra a condição prevista no subitem 8.8, deverá ser indicada sua 

abrangência limitada aos recursos interpostos aos Tribunais de Segundo 

Grau de Jurisdição com ou sem extensão aos Tribunais Superiores (STJ, 

TST e STF) – recursais.

8.9 Havendo algum Estado para o qual não exista Sociedade de Advogados

contratada, mesmo que apenas em uma das modalidades previstas no 1.3 

acima, a critério exclusivo da FUNCEF, os respectivos processos poderão 

ser redistribuídos entre Sociedades que atuam em outros Estados, 

preferencialmente para aquelas que possuem sede ou filiais nas Capitais 

dos Estados.

8.10 As Sociedades de Advogados contratadas deverão manter constantemente 

atualizadas, as movimentações processuais, por meio digital no sistema de 

gestão jurídica da Fundação ou outra forma especificada, no tocante aos 

processos que estão sob o seu acompanhamento.

8.11 As informações processuais solicitadas pelas coordenações do Jurídico 

interno da FUNCEF deverão ser fornecidas em até 24 (vinte e quatro) horas 

depois de efetivada a solicitação, salvo se outro prazo for estipulado pelo 

jurídico interno da Fundação.

8.12 A ausência ou o atraso na prestação das informações sujeita a Sociedade 

de Advogados contratada às penalidades previstas no instrumento 

contratual.

8.13 As rotinas de prestação de serviços objeto deste documento, que deverão 

ser observadas e atendidas no relacionamento entre a FUNCEF e a 

Sociedade de Advogados contratada, implicam na obrigatoriedade de a 

Sociedade digitalizar documentos, acessar e prestar informações 

diariamente mediante sistema de gestão jurídica ou banco de dados 

disponibilizado ou indicado, pela internet ou outro meio eletrônico de 

comunicação, conforme definição da FUNCEF ou dos Tribunais.

8.14 No caso de acordos judiciais e extrajudiciais a Sociedade de Advogados 
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contratada poderá iniciar negociações com o devedor, cuja cobrança lhe foi 

incumbida, obrigando-se a comunicar à FUNCEF toda e qualquer proposta 

apresentada pelo devedor de modo a que sejam definidas em conjunto as 

condições do acordo que deverá ser formalizado pela Sociedade de 

Advogados e firmado por representante legal da FUNCEF e após a 

assinatura do acordo diligência até o arquivamento definitivo do processo.

8.15 Quando do ajuizamento resultar expedição de Carta Precatória, a

Sociedade de Advogados contratada que o promoveu será responsável pelo 

seu cumprimento em qualquer localidade da Federação, salvo se a FUNCEF 

optar por repassar o acompanhamento para outra sociedade, em razão dos 

custos envolvidos.

8.16 Nesta última hipótese, a Sociedade de Advogados contratada que ajuizou a 

ação deve retirar a Carta Precatória junto à Vara Federal e encaminhá-la ao 

Jurídico Interno da FUNCEF, que se incumbirá de outorgar poderes à 

Sociedade de Advogados contratada na comarca deprecada.

8.17 A distribuição de serviços poderá ser suspensa, a critério da FUNCEF, nas 

seguintes hipóteses:

a) Notificação de intenção de rescisão do Contrato, na forma 

estabelecida no contrato de prestação de serviços jurídicos a ser 

firmado, cuja minuta segue no Anexo IX;

b) Ocorrência de qualquer das hipóteses de rescisão contratual, até que 

essa medida seja ultimada; e

c) Por conveniência da FUNCEF.

9 DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 Os serviços serão remunerados de acordo com a Modalidade de prestação 

de serviços, na estrita conformidade com os critérios estabelecidos no

contrato de prestação de serviços jurídicos a ser firmado, cuja minuta segue 

no Anexo VII.

9.2 Pelos serviços referentes à modalidade Contencioso de Massa a FUNCEF 

obriga-se a pagar mensalmente a importância fixa de R$ 67,16 (sessenta e 

sete reais e dezesseis centavos), por processo judicial ou administrativo.
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9.2.1 Para a modalidade contencioso de massa, cujas ações possuírem a 

marcação de “processo estratégico” no Sistema de Gestão Jurídica, além 

do valor fixo de R$ 67,16 (sessenta e sete reais e dezesseis centavos) pago 

por processo judicial, a Sociedade também poderá ser remunerada por hora 

efetivamente trabalhada, conforme prevê o subitem 9.3, a critério da 

FUNCEF.

9.3 Pelos serviços relacionados à modalidade estratégico/consultiva a FUNCEF 

arcará com o pagamento no valor de R$ 407,09 (quatrocentos e sete reais 

e nove centavos) por hora efetivamente trabalhada pela Sociedade. 

9.4 Os pagamentos serão realizados, preferencialmente, por meio de crédito em 

conta corrente a ser mantida pela Sociedade Contratada junto à 

Patrocinadora (CAIXA), mediante a apresentação da Nota Fiscal 

correspondente aos serviços efetivamente realizados/efetivados, nos 

termos estabelecidos no contrato.

9.5 Os honorários de sucumbência a serem fixados em decisão transitada em 

julgado ou fixados em decorrência de composição de acordo, serão rateados 

na seguinte proporção: 50% (cinquenta por cento) para os Advogados 

Internos da FUNCEF e 50% (cinquenta por cento) para a Sociedade 

selecionada desde que patrocine a causa do início ao fim.

9.6 Em caso de honorários de sucumbência decorrentes de processos iniciados 

por outros profissionais terceirizados, cujas demandas sejam sucedidas por 

uma outra sociedade de advogados, estabelece-se, desde já, que deverá 

ser observada a regra da proporcionalidade por cada uma das sociedades 

(sucedida e sucessora) quando da realização do pagamento dos valores 

arbitrados ou acordados, se for devido, prestigiando-se a atuação de cada 

uma durante a vigência de cada um dos processos, nos moldes do estatuto 

da OAB.

9.7 A regra de proporcionalidade referente aos 50% da Sociedade selecionada, 

considerará os dias trabalhados pelas sociedades de advogados que 

conduziram o processo, a data do ajuizamento da ação judicial, assim como

a data efetiva da liberação dos valores, tanto na fase de conhecimento 

quanto na fase de execução/cumprimento de sentença.
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9.8 Se, por qualquer motivo, a Sociedade deixar de patrocinar a causa, fará jus 

ao recebimento apenas da remuneração correspondente aos atos 

efetivamente praticados ou às fases processuais atingidas, sem direito à 

verba honorária proporcional sobre decisões ainda não transitadas em 

julgado.

10 DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

10.1 A vigência do Credenciamento será de 12 (doze) meses, prorrogável por 

igual ou inferior período a critério da FUNCEF, e terá início a partir da 

publicação do TPC no sítio da Fundação.

10.2 Os interessados poderão apresentar a documentação, com vistas ao 

Credenciamento, até a data estabelecida no preâmbulo do TPC.

10.3 Ao término do período informado, a próxima oportunidade para o 

Credenciamento de interessadas, se houver, será divulgada mediante 

publicação na internet, sítio da FUNCEF.

10.4 A qualquer tempo e com aviso prévio de 15 (quinze) dias antes do ato, a ser 

publicado no sítio da FUNCEF, a Fundação poderá suspender, revogar ou 

encerrar o Credenciamento. 

11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 A Credenciada que se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato, no 

prazo estabelecido neste documento, será descredenciada, e não será 

selecionada para os próximos 03 (três) anos.

12 DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 A divulgação pela FUNCEF, neste documento, do tipo de serviço, 

quantitativos mínimos e máximos possíveis e tabela de remuneração por 

hora, não caracteriza nenhum direito ou expectativa de faturamento por 

parte das Sociedades de Advogados habilitadas, não cabendo à FUNCEF o 

ressarcimento de eventuais prejuízos pelo não credenciamento de 

proponentes, ou pelo fato de o faturamento mensal da contratada não atingir 

os níveis por esta pretendidos. 
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12.2 A FUNCEF poderá, desde que não tenha conseguido suprir suas

necessidades, a qualquer tempo realizar novos credenciamentos por meio 

da divulgação de um novo TPC.

12.3 As Sociedades de Advogados atualmente contratadas pela FUNCEF, salvo 

aquelas que possuem contratos com objeto específico, que tiverem 

interesse em continuar a execução da prestação de serviços, deverão se 

submeter às regras contidas neste documento e no TPC.

12.3.1 A inabilitação no Credenciamento, considerando as normas previstas neste 

documento e no TPC, assim como a não assinatura de novo contrato, pelas 

Sociedades atualmente contratadas, implicará a rescisão do contrato de 

prestação de serviços em vigor, mediante prévia notificação da FUNCEF, a

ser efetuada em até 120 (cento e vinte) dias a partir da divulgação do 

resultado do credenciamento, podendo ser prorrogado a critério da 

FUNCEF.

12.4 A participação no presente Credenciamento implica a concordância, por 

parte da proponente, com todos os termos e condições do TPC e deste 

documento, bem como a observância dos regulamentos, normas 

administrativas, operacionais e técnicas da FUNCEF aplicáveis à 

contratação, que vierem a ser disponibilizados, e à execução dos serviços

que tenham sido disponibilizadas à Sociedade de Advogados.

12.5 As Sociedades interessadas arcarão com todos os custos decorrentes da 

elaboração e apresentação de sua documentação.

12.6 Para o desenvolvimento das atividades relativas à execução do objeto do 

presente regramento, as Partes observarão o regime legal de privacidade e 

proteção de dados pessoais estabelecidos pela Lei n.º 13.709/2018 – Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), realizando todo e qualquer 

tratamento de dados pessoais que se fizerem necessários ao seu 

desenvolvimento, em observância aos ditames da referida Lei.

12.7 No caso de a Sociedade de Advocacia habilitada não ter mais interesse em 

participar do banco de credenciados, poderá solicitar o seu 

descredenciamento, por meio de comunicação formal à FUNCEF, sendo 

dispensada a justificativa.
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12.8 A FUNCEF não emitirá certidão ou atestado de capacidade técnica para as 

empresas que estiverem na lista de credenciadas e que não estejam 

prestando serviço efetivamente para a Fundação.

12.9 As regras estabelecidas neste documento deverão compor o Contrato de 

Prestação de Serviços Jurídicos caso a CONTRATANTE venha a efetivar 

o vínculo contratual com a Sociedade de Advogados habilitada.

13 DO FORO

13.1 Para dirimir as questões oriundas deste credenciamento e do futuro contrato 

será competente o foro de Brasília-DF.

Brasília, XXX de XXX de 2022

Gerência Jurídica - FUNCEF
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ANEXO I

DEMONSTRATIVO DOS REQUISITOS QUALIFICATIVOS

1. Tempo de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil de cada sócio, computada 

individualmente, limitada a três sócios;

Nr. Nome Nº OAB Data 

Inscrição

Tempo 

(anos)

1

2

3
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ANEXO II

REQUERIMENTO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO

À FUNCEF

Referência: Termo de Processo de Credenciamento (TPC) nº 01/2022. 

______________________________________________________ [nome da 

Sociedade], sociedade de advogados devidamente registrada junto a Ordem dos 

Advogados do Brasil, Subseção de , sob nº , com sede na 

[endereço], por seu representante legal ao final subscrito, solicita neste ato a sua pré-

qualificação para o credenciamento perante essa Entidade para a prestação dos 

serviços técnicos de natureza jurídica na(s) Modalidade(s) de atuação abaixo 

especificada(s), de acordo com as condições, critérios e termos estabelecidos no 

TPCnº / – da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF.

1 – MODALIDADES

( ) MODALIDADE I – contencioso de massa

( ) MODALIDADE II – estratégico/consultivo

OPTANTE: ( ) em Segundo Grau de Jurisdição; 

( ) nos Tribunais Superiores (STJ, TST e STF); ou

( ) NÃO OPTANTE.             

2 – DECLARA, sob as penas da lei que a sociedade, os sócios, os advogados 

empregados e os advogados associados preenchem todos os requisitos e condições 

constantes do TPCn. / , em especial os do item 2 – Das condições de 

participação, não se enquadrando em nenhuma das situações de impedimento nele 

previstas. 

3 – DECLARA, ainda, que concorda com as disposições do TPC e anexos, 

comprometendo-se a prestar seus serviços nas localidades designadas pela FUNCEF.

, de de

Local/Data

[Nome e assinatura do proponente ou 

representante legal]

[identificação completa]
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ANEXO III

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a sociedade (nome e CNPJ) estabelecida na 

(endereço completo), presta(ou)/executa(ou) para esta empresa (nome e CNPJ da 

empresa emitente), situada na (endereço da empresa emitente do atestado), o(s) 

serviços abaixo especificados, no período de (__/__/__ a __/__/__):

• SERVIÇOS EXECUTADOS: 

___________

___________

___________

Atestamos ainda, que tais serviços estão sendo/foram executados satisfatoriamente, 

não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua 

conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

  .............................., .......de ....................de 20.........

CARIMBO E ASSINATURA DA DECLARANTE

OBSERVAÇÃO:

A omissão de qualquer item acima previsto será analisada pela FUNCEF, que decidirá 

pela validação ou não do Atestado de Capacidade Técnica, desde que não comprometa 

a análise da qualificação técnica e o atestado se encontre pertinente com o objeto do 

credenciamento.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, 

SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

À

FUNCEF

Ref.: Termo de Processo de Credenciamento nº 01/2022

Pré-qualificação para o credenciamento de Sociedade de Advogados para a prestação 

de serviços jurídicos à FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS

Prezados Senhores:

                   Eu, ........................................................., representante legal da Sociedade 

de Advogados abaixo qualificada, interessada em participar da Pré-qualificação para o 

credenciamento em epígrafe, da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, 

declaro, sob as penas da lei, que, nos termos da Lei Federal nº 9.854 de 27 de outubro 

de 1999, a .......................................................... encontra-se em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho e Emprego, no que se refere à observância do disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

_____________,___ de ____________ de ______.

Local, data

_______________________________________

Representante legal

(Assinatura, nome e cargo)

SOCIEDADE:

SEDE:

CNPJ:
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ANEXO V

DECLARAÇÃO NÃO PARENTESCO

Eu, _____________________________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº _____________________, emitida pelo ___________ em 

__________________ e do CPF nº ____________________, representante legal da 

empresa ___________________________________________________, declaro, sob 

as penas da lei, que está não possui em seu quadro de sócios, conselheiros, dirigentes, 

membros dos órgãos estatutários, da Caixa Econômica Federal - CAIXA, assim como 

seus empregados, estagiários, e/ou os respectivos cônjuges, companheiros, e seus 

parentes até o segundo grau, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral1. 

Declaro, também, que esta empresa não possui membros dos órgãos estatutários2 e 

empregados da FUNCEF, e/ou ex-membros e ex-empregados da FUNCEF, com menos 

de 18 meses completos de desligamento.

Registro, ainda, pleno conhecimento de que a falsidade na prestação desta informação 

sujeitar-me-á às penalidades previstas na legislação criminal, especificamente no crime 

de falsidade ideológica prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como na 

rescisão do contrato de prestação de serviços que vier a ser firmado, devolvendo 

integralmente os valores pagos.

Brasília, ___ de ______________de 20 __.

___________________________________

Nome completo do representante legal

Razão Social da PJ Proponente

CNPJ

1 No caso da participação dessas pessoas na empresa se dar até 5%, na condição de acionista de empresa de capital 

aberto, a declaração deverá ser ajustada para que formalize o referido cenário.
2 Considera-se cargo estratégico: Presidente, Vice-Presidente, Diretor, Superintendente, Chefe de Gabinete, Consultor, 

Ouvidor e Gerente Nacional, restritos ao âmbito da Matriz e Sede da Superintendência da CAIXA, bem como 

Consultores, Coordenadores, Gerentes, Diretores e Conselheiros da FUNCEF.
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIOEMPRESARIAL

A (Razão Social da empresa proponente), por intermédio de seu representante 

legalmente constituído, (nome do representante legal) declara observar, em suas ações 

e relações com a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF e agentes 

com quem se relaciona, os princípios, parâmetros e as diretrizes de Responsabilidade 

Socioempresarial (“RSE"), mediante a promoção de práticas ambientais e socialmente 

responsáveis, visando minimizar os riscos ao meio ambiente e contribuir para uma 

sociedade mais justa, sustentável e economicamente viável.

Para tanto, compromete-se a: a) agir em conformidade com os princípios de Ética, 

Transparência, Práticas leais de operação e ao combate à corrupção; b) adotar uma 

gestão eficiente, eficaz e confiável, inclusive com o planejamento e implantação de 

procedimentos para gerenciar riscos e garantir a continuidade do negócio; c) zelar pelo 

respeito aos direitos humanos, inclusive, por meio de empresas investidas, contratadas, 

clientes e demais cadeias de fornecedores, e, monitorá-las regularmente, no decorrer 

da vigência contratual; d) não utilizar mão de obra infantil em suas atividades 

empresariais, considerando-se sua proibição legal o trabalho de menores de 16 

(dezesseis) anos, conforme estabelecido pela Constituição Federal, Consolidação das 

Leis do Trabalho e Estatuto da Criança e do Adolescente; e) não utilizar na execução 

de suas atividades empresariais mão de obra forçada ou análoga à de escravo, 

respeitando-se os direitos trabalhistas inerentes às atividades desenvolvidas; f) 

respeitar o direito de seus empregados de formar ou associar-se a sindicatos, bem como 

negociar coletivamente; g) primar em suas políticas de gestão de pessoas e de 

comunicação e relacionamento, com os públicos internos ou externos, pela valorização 

da diversidade, combatendo toda e qualquer forma de discriminação por gênero, raça, 

dogma, orientação sexual, identidade de gênero ou deficiência. Considerar em sua 

política de gestão de pessoas, o crescimento pessoal e profissional dos empregados e 

a busca da melhoria contínua das condições de trabalho, saúde e segurança; e h) 

estimular o comprometimento e a compreensão do conceito de gestão socialmente 
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responsável, entre todos os empregados, sócios, alta direção e demais integrantes da 

organização.

Ainda, assegura que envidará esforços no sentido de promover o diálogo permanente 

com os seus empregados no processo de criação e manutenção de uma política interna 

e externa de responsabilidade socio empresarial, mediante palestras, pesquisas 

acadêmicas, canais de comunicação permanentes para captação de sugestões e 

voluntários para projetos ambientais e sociais.

A (Razão Social da empresa proponente) compromete-se a não contratar ou realizar 

parcerias, sob nenhum pretexto, com empresas que não estejam comprometidas em 

respeitar os princípios, parâmetros e as diretrizes de RSE, em especial, aqueles 

dispostos expressamente nesta Declaração.

Local, (dia) (mês) (ano).

REPRESENTANTE LEGAL 

(apresentar procuração)
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ANEXO VII

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

A [RAZÃO SOCIAL/NOME], inscrito(a) no CPF/CNPJ/MF nº

, declara    estar ciente de que não poderá revelar a qualquer pessoa, governo e/ou 

a outra entidade externa à FUNCEF quaisquer informações gerais e/ou 

particulares reservadas à Empresa relativas à prestação de serviço objeto desse

contrato, ficando vedada a sua divulgação em circunstâncias diferentes das

tratadas no presente.

Este Termo de confidencialidade permanece vigente mesmo após o término do 

Contrato firmado com a FUNCEF.

___________, de ________ de 20---

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VIII

TABELA DE INDICADORES

Objetivo Indicador Atende Não atende

Conferir fidedignidade 

às informações 

processuais contidas na 

base de dados da 

CONTRATANTE.

1. Alimentação de 

informações no 

Sistema de Gestão 

Jurídica sobre a 

situação processual e 

com a inclusão dos 

respectivos 

documentos;

Alimentação (>) ou 

(=) a 90% do nº de 

processos da 

carteira.

Alimentação (<) 

que 90% do nº 

de processos da 

carteira.

Garantir a inserção das 

informações financeiras 

necessárias ao 

encerramento sistêmico 

do processo, para 

levantamento de 

Alvarás e pagamento de 

honorários advocatícios.

2. Alimentação de 

informações 

financeiras no 

Sistema de Gestão 

Jurídica;

Alimentação (>) ou 

(=) a 90% do nº de 

processos da 

carteira.

Alimentação (<) 

que 90% do nº 

de processos da 

carteira.

Garantir um 

provisionamento 

adequado à realidade.

3. Inserção da 

informação referente 

à execução nos 

processos que se 

encontrem nessa 

situação.

Alimentação (>) ou 

(=) a 90% do nº de 

processos da 

carteira.

Alimentação (<) 

que 90% do nº 

de processos da 

carteira.

Verificar a qualidade da 

atuação dos escritórios 

terceirizados

4. Avaliação qualitativa 

da Sociedade 
Nota (>) ou (=4) Nota (<) que (4)

1. A avaliação será composta por 4 (quatro) indicadores, sendo 3 (três) de natureza 

operacional (indicadores 1 a 3) e 1 (um) de natureza qualitativa (indicador 4).
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2. O indicador de natureza operacional busca avaliar a Sociedade sob o aspecto 

administrativo, ou seja, a forma como o prestador de serviços trata os dados e 

documentos dos processos sob a sua responsabilidade, de modo a construir uma base 

que reflita exatamente o que consta nos autos destes processos, bem como proporcionar 

um controle dos valores provisionados e/ou dispensados pela FUNCEF.

3. O indicador de natureza qualitativa compreende a avaliação da Sociedade, a ser 

realizada pela Coordenação do Contencioso – COTEN, por meio de planilha, 

considerando os seguintes critérios: 

(i) qualidade dos formulários encaminhados;

(ii) solicitação de numerários;

(iii) alimentação do sistema coorporativo;

(iv) pauta de Audiências;

(v) mensagens eletrônicas; e

(vi) qualidade das peças processuais.

3.1 Para atribuição das notas o Advogado Interno, ao avaliar cada critério deverá considerar:

a) Formulário: envio das informações de acordo com a orientações repassadas pela 

Coordenação, a respeito do prazo interno com as áreas técnicas, clareza e 

confiabilidade nas informações repassadas, inclusão dos documentos 

indispensáveis ao atendimento da solicitação encaminhada à área técnica. 

b) Prestação de serviço: análise quanto a confiabilidade e clareza das informações  

encaminhadas pelo terceirizado, envio de relatórios concisos que reflitam a 

realidade do processo de forma clara e objetiva, qualidade das peças processuais 

produzidas independente de prévia validação,  verificar se a equipe da sociedade 

está adequada a prestação do serviço contratado (quantidade de advogados 

suficiente a atender a demanda da Fundação, nível de conhecimento técnico dos 

advogados, quanto a matéria previdenciária e a técnica processual), grau de 

proatividade de inovação da Sociedade na condução dos processos,  tempo de 

resposta às solicitações e de envio de relatórios processuais. 

c) Sistema: analisar se o sistema interno é devidamente alimentado no que se refere 

às solicitações que dependem de verificação prévia da COTEN, exemplo: (i) 
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lançamento de numerários nos prazos adequados com a inclusão do documento 

que justifique o pagamento e envio do relatório de pagamento, (ii) inclusão de 

documentos nos sistemas que possibilitem a validação de recursos e

entendimento da demanda. (iii) qualidade das informações da aba decisão de 

forma clara e concisa, refletindo a realidade do processo.  

d) Pauta de audiência e sessões de julgamento: envio das audiências e sessões de 

julgamento no prazo indicado pela Coordenação, de forma a possibilitar tempo 

hábil para adoção de providências e estratégias quanto a assentada. Observar-

se-á se as informações são coerentes e refletem a alimentação feita previamente 

no sistema.

3.2 Ao analisar os pontos em questão o Advogado Interno deve atribuir as notas 

considerando o seguinte padrão:

a) Nota 01 (insuficiente) – quando a Sociedade o escritório atender até 20% do 

esperado para o quesito;

b) Nota 02 (insatisfatório) – quando a Sociedade atender entre 21 a 40% do esperado 

para o quesito;

c) Nota 03 (regular) – quando a Sociedade atender entre 41 a 60% do esperado para 

o quesito;

d) Nota 04 (bom) – quando a Sociedade atender entre 61 a 80% do esperado para o 

quesito; e

e) Nota 05 (excelente) – quando a Sociedade atender mais de 80% do esperado para 

o quesito

3.3 A formação da nota será realizada considerando a média dos quesitos avaliados em um 

trimestre.

4. As regras de aferição dos indicadores para avaliar o desempenho da Sociedade será 

mensurada na forma abaixo:

a) Para os indicadores de natureza operacional: nota maior ou igual a 90% de 

informação atualizada em relação ao número de processos da carteira da 

Sociedade terá o resultado “ATENDE”. Os escritórios com percentuais inferiores 

ao ora indicado terá o resultado “NÃO ATENDE”. As notas serão consideradas 

individualmente para cada indicador;
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b) Para o indicador de natureza qualitativa: nota maior ou igual a 4, em relação aos 

critérios de análise listados nos subitens 2 a 2.3 terá o resultado “ATENDE”. Notas 

inferiores a ao parâmetro precitado serão consideradas como “NÃO ATENDE”.

5. Caso o escritório apresente o resultado “NÃO ATENDE” para um ou mais indicadores, 

conforme listado na tabela acima, serão considerados os critérios abaixo, para efeitos de 

sanções contratuais:

a) mínimo de 2 indicadores com resultado “NÃO ATENDE” para cada avaliação 

trimestral ou 4 indicadores com resultado “NÃO ATENDE” a cada 4 avaliações 

trimestrais, serão observadas as sanções previstas no subitem 9.1.2 do contrato;

b) 5 resultados “NÃO ATENDE” no intervalo de 4 avaliações trimestrais, a Sociedade 

poderá perder até 30% da sua carteira de clientes, cuja transferência será 

realizada para os escritórios contratados que possuam melhor classificação nos 

indicadores, a critério da FUNCEF;

c) Resultados que ultrapassem o quantitativo da alínea “b” com a nota “NÃO 

ATENDE”, poderão ter seu contrato rescindido, a critério da FUNCEF.
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ANEXO IX

TABELA DE DILIGÊNCIAS 
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Partes:

Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 

[NOME DO ESCRITÓRIO]

Vigência: Indeterminada

PC 1/2022 - FS



40/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público

CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS JURÍDICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A FUNDAÇÃO DOS 
ECONOMIÁRIOS 
FEDERAIS - FUNCEF E 
[NOME DO ESCRITÓRIO], 
NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS 
- FUNCEF, pessoa jurídica de direito privado sob a forma de entidade fechada de 
previdência complementar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.436.923/0001-90, com 
sede e foro em Brasília/DF, no SCN, Quadra 02, Bloco “A”, Edifício Corporate Financial 
Center, 11º, 12º e 13º andares, neste ato representada, na forma de seu Estatuto, por 
dois dos seus diretores, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE, e [NOME DO ESCRITÓRIO], sociedade 
de advogados, inscrita no CNPJ/MF sob o n° [INCLUIR], com sede na [INCLUIR RUA, 
NR, BAIRRO, CIDADE, CEP], neste ato representada pelo sócio administrador, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em conjunto com a 
CONTRATANTE, “Partes”, têm entre si ajustada a presente prestação de serviços 
jurídicos, mediante os seguintes termos, cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços profissionais de 
natureza jurídica pela CONTRATADA, e conforme demanda da 
CONTRATANTE, nas modalidades (“Modalidades”):

(i) Modalidade I - contencioso de massa: atuar em processos judiciais em 
todos os Estados da República Federativa do Brasil e no Distrito Federal, 
sem dever de exclusividade entre as Partes, e que tramitem em todos 
os tribunais, em todos os graus de jurisdição, e em outros órgãos 
da Administração Pública; e/ou

(ii) Modalidade II - estratégico/consultivo: atuar para atender as demandas 
da CONTRATANTE oriundas dos órgãos de controle e fiscalização tais 
como Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(PREVIC); Controladoria Geral da União (CGU); Tribunal de Contas da 
União (TCU); Ministério Público do Trabalho (MPT); Ministério Público 
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Federal (MPF); Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Ministério 
Público, Estadual, Federal e do Trabalho, Caixa Econômica Federal 
(CAIXA) e Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(PREVIC), Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF); Receita 
Federal, dentre outros, seja por meio de defesa de processos 
administrativos ou na assessoria jurídica na elaboração de minutas de 
respostas a pedidos de informações formulados pelos referidos órgãos e 
instituições; bem como  serviços de consultoria jurídica em geral, em 
especial, nas áreas de investimentos mobiliários e imobiliários. 

1.1.1 Os serviços relativos ao estratégico/consultivo compreenderão, dentre outros, 
a:

a) elaboração de estudos jurídicos, pareceres e recomendações jurídicas 
sobre investimentos mobiliários e imobiliários, aquisições ou alienações 
de participações detidas ou que venham a ser detidas pela 
CONTRATANTE, em quaisquer sociedades, consórcios, fundos de 
investimentos e quaisquer outros investimentos regulamentados no país;

b)    elaboração ou revisão de atos societários, contratos ou outros atos 
jurídicos necessários à defesa dos interesses da CONTRATANTE, que 
poderão incluir, dentre outros, contratos de compra e venda de quaisquer 
ativos (incluindo ações), acordos de acionistas, editais, avisos, 
comunicados de fatos relevantes e demais instrumentos pertinentes;

c) participação de reuniões com os demais acionistas ou quotistas, diretos 
e indiretos (inclusive representação da CONTRATANTE em assembleias 
gerais de companhias (investidas), bem corno os respectivos 
administradores ou gestores, das sociedades, dos empreendimentos, 
dos fundos de investimentos;

d) elaboração de contratos referentes à compra e venda de imóveis; 
locações; à prestação de serviços de construção, de administração 
hoteleira, de administração de shoppings; consórcios; convenções de 
condomínio; regimentos internos e demais documentos jurídicos 
atinentes ao ramo do direito imobiliário;

e) assessoramento em todas as demais questões jurídicas relacionadas aos 
assuntos precedentes e que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATANTE em especial o assessoramento perante a PREVIC, para 
a obtenção de autorizações prévias do órgão de fiscalização para a 
efetivação dos investimentos, quando necessárias;
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f) condução de processos internos de apuração de responsabilidade de 
acordo com os normativos internos da CONTRATANTE;

g) apresentação de manifestações, peças de defesa e o acompanhamento 
em fiscalizações ou procedimentos sancionatórios instaurados pelos 
órgãos de fiscalização e controle, incluindo a apresentação de recursos, 
memoriais e sustentação oral que se façam necessários perante os 
órgãos recursais; 

h) realização de diligências criminais e/ou de recuperação de ativos em 
todos os estados da Federação;

i)  defesas em processos judiciais, em todas as instâncias e tribunais, ou 
procedimentos arbitrais ou de mediação perante as Câmaras eleitas, em 
matérias relacionadas aos assuntos precedentes, na forma como 
requerido pela CONTRATANTE;

j) assessoria jurídica na elaboração de minutas de respostas a pedidos de 
informações formulados pelos Órgãos e Instituições citadas no item 
acima;

k) assessoria jurídica na elaboração de minutas de acordos, convênios, 
contratos, certidões, atestados e ofícios;

l) elaboração de pareceres; e

m) patrocínio dos interesses da CONTRATANTE, em 
Processos/Procedimentos Administrativos em trâmite perante os órgãos 
mencionados no tópico (ii) do item 1.1 , incluindo:

VII. Processo de Prestação de Contas;

VIII. Processo de Tomada e Prestação de Contas Especial; 

IX. Processo de Auditoria Especial;

X. Processo de Denúncias;

XI. Procedimentos oriundos de Auto de Infração; e

XII. Qualquer outra medida que envolva os interesses da Fundação.

1.1.2 A presente prestação de serviços englobará ambas ou apenas uma das 
Modalidades previstas acima, consoante a competência técnica da 
CONTRATADA e opção(ões) contida(s) no “Requerimento de Pré-Qualificação 
para o Credenciamento” parte integrante deste Contrato (Anexo VIII).
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1.1.3 Conforme a complexidade do assunto, ou de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA apresentará suas manifestações através 
de e-mails, pareceres ou opiniões legais. 

1.1.3.1 O objeto contempla, ainda, sem nenhum custo adicional, as seguintes 
atividades:

a)  orientação da CONTRATANTE no atendimento de demandas oriundas 
de agentes de fiscalização e órgãos de controle; e

b) participação em reuniões promovidas pela CONTRATANTE para tratar 
dos processos sob cuidados da CONTRATADA.

1.1.4 A qualquer tempo as Partes poderão, em comum acordo, ajustar, observada a 
competência técnica da CONTRATADA, a prestação de serviço de consultoria 
por parte da CONTRATADA relativa a qualquer outra matéria de direito não 
especificada no subitem 1.1.1 acima.

1.2 Na hipótese prevista no item 1.1.4 acima, deverão ser observadas todas as 
disposições previstas no presente Contrato.

1.3 É parte integrante e indissociável deste Contrato as Regras para o 
Credenciamento de Escritórios de Advocacia (Anexo VII), tendo em vista que o 
referido instrumento contempla regras e condições que também deverão ser 
observadas durante a presente prestação de serviços. Em caso de conflito 
entre disposições contidas neste instrumento e no referido Anexo VII, 
prevalecerão as condições previstas neste Contrato.

1.3.1 As Partes estabelecem que além dos Anexos VII e VIII mencionados na 
presente Cláusula, serão partes integrantes e indissociáveis do Contrato, os 
seguintes Anexos:

· Anexo I – Glossário;

· Anexo II – Guia de Procedimentos para Escritórios Terceirizados – GPET;

· Anexo III – Tabela de Diligências;

· Anexo IV - Disposições da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD;

· Anexo V – Tabela de Indicadores; e

· Anexo VI – Tabela de Atos e Prazos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
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2.1.1 fornecer todos os subsídios necessários ao desempenho da atividade da 
CONTRATADA, encaminhando os documentos e as informações 
institucionais, cadastrais, administrativas e fáticas necessárias à adequada 
instrução do processo correspondente;

2.1.2 realizar o pagamento ou reembolsar, após a prestação de contas da 
CONTRATADA, nos termos definidos neste Contrato, as Despesas 
Processuais e Administrativas;

2.1.3 disponibilizar o acesso da CONTRATADA aos Softwares, com a finalidade de 
propiciar a eficiência na gestão dos processos judiciais/administrativos, 
mediante a possibilidade de acesso, a qualquer tempo, a todas as informações 
atualizadas de cada demanda;

2.1.4 promover treinamentos on-line, salvo se a CONTRATADA possuir base em 
Brasília/DF, pois poderão ser realizados presencialmente nas dependências da 
CONTRATANTE sem qualquer tipo de reembolso de custo para a 
CONTRATADA e/ou fornecer o manual dos Softwares aos usuários indicados 
pela CONTRATADA, permitindo-lhes: 

a) visualizar todos os processos sob o seu patrocínio;

b) promover todos os registros administrativos e processuais nos Softwares; 

c) anexar todas as peças processuais e documentos administrativos; e 

d) registrar diariamente todas as atualizações processuais, inserindo as 
informações pertinentes nos campos próprios.

2.1.4.1 a rotina de atualizar os dados de cada processo e alimentar todos os campos 
dos Softwares não afasta a obrigação de a CONTRATADA de comunicar ao 
Advogado Interno, os prazos judiciais e administrativos que necessitem de 
diligências internas pela CONTRATANTE - tais como cálculos, perícias, 
alinhamento de estratégias processuais, audiências, defesas, e teses jurídicas 
para avaliação prévia dentre outros.

2.1.5 disponibilizar à CONTRATADA o Guia de Procedimentos para Escritórios 
Terceirizados - GPET com a finalidade de propiciar a padronização da 
comunicação e informações que serão prestadas pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, relacionadas diretamente com o objeto do presente 
Contrato, preservando, com isso, a clareza dos dados/fatos compartilhados 
entre as Partes e a segurança no cumprimento dos prazos judiciais;

2.1.6 disponibilizar empregados de sua equipe técnica - tanto na esfera jurídica 
quanto administrativa - para autorizar, acompanhar, fiscalizar e aprovar a 
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execução dos serviços da CONTRATADA -, o que não eximirá a 
CONTRATADA de suas responsabilidades constantes neste Contrato e nas 
leis aplicáveis, em especial quanto ao correto acompanhamento processual 
das lides judiciais e administrativas, bem como das responsabilidades 
trabalhistas em relação aos seus profissionais;

2.1.7 notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades eventualmente constatadas na execução dos serviços ora 
contratados;

2.1.8 pagar as faturas apresentadas pela CONTRATADA, conforme estabelecido 
neste instrumento, desde que atendidas previamente as exigências 
contratuais.

2.2 Constituem obrigações da CONTRATADA, conforme aplicável à Modalidade 
da prestação de serviços:

2.2.1 assistir à CONTRATANTE nos processos judiciais e administrativos que 
estiverem sob o seu patrocínio, nos limites dos poderes outorgados no 
instrumento de mandato e conforme distribuição efetuada com base na 
demanda da CONTRATANTE, patrocinando os processos até a decisão de 
última instância no âmbito do Estado da Federação que for de sua 
responsabilidade, inclusive quanto à remessa dos autos aos Tribunais 
Superiores ou ao Tribunal Regional Federal, quando for o caso, e nos limites 
especificados no Contrato;

2.2.2 realizar as atividades previstas no Contrato:

a) por meio de profissionais habilitados e tecnicamente qualificados, 
integrantes do seu quadro funcional, com situação trabalhista, 
previdenciária e sindical regular; 

b) por meio de advogados com experiência e amplo domínio técnico para a 
defesa judicial/administrativa de todos os interesses da CONTRATANTE, 
em especial no que diz respeito ao conhecimento da legislação que rege 
as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, à estrutura e 
organização da CONTRATANTE, seu Estatuto e os Regulamentos dos 
Planos de Benefícios que esta administra;

c) assumindo total e exclusiva responsabilidade pela inobservância da 
legislação aplicável e jurisprudência correlata; por eventuais deficiências, 
erros, perdas de prazos administrativos e processuais; e por pareceres 
emitidos sem a concorrência dos Advogados Internos; e 

d) em estrita observância dos padrões e normas definidas pela 
CONTRATANTE no GPET, observando as orientações de 
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compartilhamento de dados e informações na comunicação com a 
CONTRATANTE, comprometendo-se a atendê-los nos exatos termos; e 
respeitando, igualmente, aos preceitos legais, éticos e profissionais 
relacionados ao trabalho a ser desenvolvido, nos termos do Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil;

2.2.3 atender as orientações emanadas da Gerência e Coordenações Jurídicas da 
CONTRATANTE na vigência do Contrato e prestar os esclarecimentos 
solicitados, corrigindo eventual irregularidade e/ou adequando procedimentos, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da solicitação, sem que 
isso gere qualquer custo para a CONTRATANTE;

2.2.4 acompanhar mediante solicitação da CONTRATANTE, eventuais ações em 
que a CONTRATANTE, embora não seja parte, esteja obrigada ao 
cumprimento de ordem judicial e/ou decisão arbitral;

2.2.5 manter controle rigoroso sobre os prazos e termos judiciais, administrativos ou 
de natureza arbitral, praticando tempestivamente todos os atos processuais e 
administrativos necessários à defesa dos interesses da CONTRATANTE, 
elaborando as peças (petições, recursos, dentre outros) e/ou praticando os atos 
adequados ao andamento dos feitos;

2.2.6 no patrocínio dos processos designados pela CONTRATANTE, verificar todos 
os aspectos processuais e de mérito que sejam indispensáveis à defesa e 
proteção dos direitos e interesses da CONTRATANTE, dentre os quais:

a) averiguar se é ou não o caso de suscitar preliminares e prejudiciais 
processuais;

b) denunciar a Patrocinadora dos Planos de Benefícios à lide, quando for o 
caso; e

c) contestar todos os pedidos inseridos na petição inicial, reclamação 
trabalhista, notificação ou outro documento que dê origem ao litígio 
processual ou administrativo, bem como as provas produzidas pela parte 
adversa - impugnando, quanto ao mérito da demanda, todos os pontos 
nocivos que, no decorrer do processo possam também causar prejuízos 
aos planos administrados pela CONTRATANTE, direta ou indiretamente;

2.2.7 considerar os documentos e subsídios encaminhados pela CONTRATANTE, 
solicitando, de imediato, eventuais esclarecimentos e/ou documentos 
adicionais e necessários à elaboração da peça processual e submetê-la à 
prévia análise da Gerência Jurídica da CONTRATANTE, sempre que solicitado 
ou para os casos previamente estabelecidos;
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2.2.7.1 o não recebimento, pela CONTRATADA, de subsídios e documentos por 
motivos de falhas técnicas ou operacionais até o prazo fatal - e tendo sido 
comunicada esta situação por e-mail e contato telefônico à CONTRATANTE -, 
não justificará eventual perda de prazo, sendo que, nesta hipótese excepcional, 
a CONTRATADA deverá diligenciar quanto aos aspectos fáticos de 
conhecimento e à matéria de direito inerente ao caso, visando resguardar a 
CONTRATANTE dos efeitos da revelia ou preclusão;

2.2.7.2 a CONTRATADA não poderá desistir de qualquer recurso nem firmar acordo 
sem prévia aprovação da CONTRATANTE, bem como não interpor recurso 
sem fundamento legal, sob pena de ser responsabilizado pelo pagamento de 
multas pela interposição de recursos meramente protelatórios; 

2.2.7.3 os casos de dispensa de recurso por ausência de fundamentação legal também 
deverão ser tratados previamente junto à CONTRATANTE; 

2.2.8 submeter à avaliação/fiscalização, pela CONTRATANTE, e conforme 
solicitação desta, as peças de defesa e recursos produzidos pela 
CONTRATADA;

2.2.9 comparecer às audiências judiciais/arbitrais e sessões de julgamento de 
recursos, quando indicado pela CONTRATANTE por meio de advogados 
devidamente habilitados, para a realização de defesa oral e orientação prévia 
de comportamento às testemunhas e aos prepostos da CONTRATANTE -
anexando, ato contínuo à audiência, a respectiva ata no Sistema de Gestão 
Jurídica da CONTRATANTE;

2.2.9.1  disponibilizar preposto para representar a CONTRATANTE em audiências 
judiciais, administrativas ou arbitrais, desde que não seja possível o advogado 
atuar nessa condição e para as quais seja dispensável o comparecimento de 
preposto que possua vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

2.2.10 atuar, quando necessário e em conjunto, com eventuais advogados 
correspondentes subcontratados para diligências em comarcas de difícil 
acesso, sendo que, nesses casos, a condução dos processos permanecerá 
sob total responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no que tange à 
elaboração de todas as peças processuais, controle de prazos e demais 
atribuições delegadas por meio do Contrato - sendo vedada a contratação de 
escritórios que tenham conflito de interesse no resultado do processo ou em 
matérias relacionadas à CONTRATANTE ou com reflexos a outros Fundos de 
Pensão;

2.2.11 manter o Sistema de Gestão Jurídica da CONTRATANTE sempre atualizado 
com relatórios trimestrais sobre os processos estratégicos e administrativos ou 
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em período menor, conforme demanda da CONTRATANTE e para outros 
processos ou demandas específicas, sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE e sem custo para qualquer dos casos acima. Os relatórios 
devem conter todos os andamentos dos feitos sob sua responsabilidade, desde 
o ajuizamento da demanda até a data do envio do relatório, independentemente 
da ocorrência de movimentação processual, nos moldes e na formatação 
estabelecidos pela CONTRATANTE, atentando-se, especialmente, às 
demandas consideradas complexas, cujas informações pormenorizadas 
deverão ser levadas ao conhecimento da Diretoria da CONTRATANTE, por 
intermédio de sua Gerência Jurídica;

2.2.12 posicionar-se, juridicamente, acerca da possibilidade ou não de formulação de 
acordo nos autos de processo em que restarem exauridas as possibilidades de 
reverter decisão desfavorável à CONTRATANTE, submetendo à avaliação 
desta o relatório detalhado contendo a matéria discutida; as defesas 
apresentadas; as decisões proferidas; e eventuais riscos financeiros e impacto 
sobre outras demandas, de acordo com a jurisprudência dominante sobre o 
tema;

2.2.13 informar e conferir os controles de pautas das Audiências semanalmente, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, juntamente com o Advogado 
Interno, relatando a necessidade de comparecimento de preposto, bem como 
o eventual cancelamento ou remarcação de audiências;

2.2.14 monitorar todas as decisões judiciais/arbitrais e o respectivo trânsito em julgado 
destas, comunicando previamente ao Advogado Interno da CONTRATANTE, 
mediante o fornecimento das informações necessárias para que se possa 
providenciar no âmbito da CONTRATANTE, a disponibilização de valores para 
o cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias, evitando a aplicação 
da multa prevista no art. 523 § 2º do Novo Código de Processo Civil;

2.2.15 comunicar imediatamente à CONTRATANTE as ordens judiciais e decisões 
arbitrais que forem dirigidas para cumprimento desta, bem como quaisquer 
alterações atinentes às ordens judiciais já recepcionadas e implementadas pela 
CONTRATANTE, providenciando, paralelamente, a competente defesa;

2.2.16 enviar, previamente, em caso de necessidade de manifestação técnica ou 
elaboração de cálculos para manifestação da CONTRATANTE nos autos, por 
e-mail, com prova de recebimento do destinatário, no primeiro dia do prazo:

a) peças processuais imprescindíveis à diligência, tais como a sentença e o 
acórdão, caso não estejam disponíveis nos Softwares por algum 
impedimento técnico;
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b) formulário em padrão fornecido pela CONTRATANTE preenchido em sua 
totalidade de acordo com a situação dos autos;

c) síntese do processo, no corpo do e-mail, contendo as informações 
principais e necessárias sobre questões processuais, estratégias de 
atuação e posicionamento da CONTRATADA, bem como: objeto da 
ação, data da citação, sentença informando, inclusive, o deferimento do 
desconto da fonte de custeio e reserva matemática; recursos interpostos; 
decisão de segunda instância e tribunais superiores; execução provisória 
ou definitiva; além de outros dados que venham a ser solicitados pela 
CONTRATANTE a respeito do processo;

2.2.17 na hipótese de ser cabível a impugnação aos cálculos apresentados no 
processo, a CONTRATADA deverá fundamentar a peça processual com os 
erros e o excesso de execução de forma clara, pontual e objetiva - não se 
limitando a repetir a avaliação interna apresentada por área técnica da 
CONTRATANTE, mas cuidando também em destacar os argumentos jurídicos 
e legais, de acordo com cada caso, visando afastar, inclusive, eventuais 
ilegalidades ou equívocos cometidos nos autos;

2.2.17.1 a rotina de atualização dos dados processuais nos Softwares e/ou quaisquer 
obrigações contidas no GPET não afasta a obrigação da CONTRATADA de 
comunicar ao Advogado Interno sobre os prazos judiciais, administrativos e 
arbitrais que necessitem de diligências internas pela CONTRATANTE;

2.2.18 informar, imediatamente, a ocorrência de penhora que venha a recair sobre 
bem (móvel ou imóvel) da CONTRATANTE, além de encaminhar o 
subsequente relatório do caso, verificando eventuais matérias para embargos 
à execução ou impugnação;

2.2.18.1 recaindo penhora sobre a conta bancária da CONTRATANTE, a 
CONTRATADA deverá: a) informar ao Advogado Interno e à Coordenação de 
Administração Jurídica (“CADJUR”), em 24h (vinte e quatro horas) a contar da 
ocorrência, encaminhando o comando judicial que determinou o bloqueio em 
conta, para que a CONTRATANTE e a CONTRATADA possam estabelecer a 
melhor solução ao caso concreto; e b) adotar a máxima cautela, atentando-se 
quanto à pertinência da penhora em face do histórico processual e ao prazo 
para a interposição de recursos cabíveis;

2.2.19 comunicar à CONTRATANTE quando não houver aceitação pela parte 
adversa, de bens móveis e imóveis indicados à penhora, para que seja 
providenciada a devida liberação; bem como a de implementação e reversão 
de tutelas ou de depósitos judiciais efetuados, sujeitando a CONTRATADA às 
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penalidades pela inobservância do ato, tais como astreintes, multas e 
condenações por perdas e danos.

2.2.20 informar, imediatamente, o exaurimento das possibilidades de reversão da 
condenação em desfavor da CONTRATANTE e de revisão dos cálculos em 
execução, quando o processo estiver garantindo por bens móveis ou imóveis -
no intuito de evitar que sejam levados a leilão/praça;

2.2.21 caso haja interesse em realização de acordo, manifestado pela parte adversa 
em processo judicial, administrativo ou procedimento arbitral, a CONTRATADA
deverá encaminhar eventual proposta para análise da CONTRATANTE, 
acompanhada de relatório, contendo as considerações pertinentes, e o parecer 
da CONTRATADA a respeito da viabilidade e riscos jurídicos, se existentes, 
do acordo;

2.2.22 observar, caso seja efetivado o acordo, as respectivas cláusulas contidas no 
instrumento firmado pelas Partes, especialmente quanto for contemplado o 
levantamento de depósito judicial ou recursal, diligenciando no respectivo 
levantamento e depósito na conta da CONTRATANTE, verificando os 
procedimentos internos, administrativos, para tal medida, tais como inserção 
das peças no Sistema de Gestão Jurídica

2.2.23 acompanhar os processos até o seu respectivo encerramento informando a 
CONTRATANTE sobre o arquivamento, tão logo ele ocorra adotando todas as 
diligências necessárias para o levantamento prévio dos depósitos judiciais e/ou 
recursais, desconstituição de penhoras, e cancelamento de ordens judiciais -
inserindo as respectivas informações e documentos no Sistema de Gestão 
Jurídica da Fundação e relatando a situação ao Advogado interno e à CADJUR;

2.2.23.1 na hipótese de levantamento de valores em prol da CONTRATANTE, a 
CONTRATADA deverá, observadas as orientações da CADJUR, encaminhar 
o documento judicial hábil para o levantamento do alvará;

2.2.23.2 na eventualidade dos valores supramencionados serem depositados 
diretamente para a CONTRATADA, esta deverá solicitar à CONTRATANTE a 
emissão de boleto bancário, com a informação da data do vencimento para 
proceder com o crédito na conta bancária da CONTRATANTE, ou, quando 
orientada pela CADJUR, efetuar TED identificada para a conta indicada pela 
CONTRATANTE, encaminhando imediatamente após o comprovante de 
pagamento do boleto ou da transferência.

2.2.23.3 os boletos serão emitidos pela CONTRATANTE com vencimento para o último 
dia útil do mês subsequente à data de solicitação pela CONTRATADA e 
deverão ser liquidados somente na data do vencimento. No caso de 
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impossibilidade de liquidação do boleto na data do vencimento, a 
CONTRATADA deverá informar com antecedência mínima de 72 (setenta e 
duas) horas à CONTRATANTE, bem como solicitar novo boleto, que também 
será emitido com vencimento para 15 (quinze) dias úteis após a solicitação;

2.2.23.4 é vedado à CONTRATADA o levantamento e uso dos valores em proveito 
próprio, assim como o depósito direito em conta bancária que não tenha sido 
indicada pela CONTRATANTE, sendo que a inobservância dessa regra 
constitui falta grave, ensejando a retenção do pagamento da fatura 
correspondente e a incidência da multa prevista no item 9.4 da Cláusula Nona, 
e a resilição contratual, a critério da CONTRATANTE;

2.2.24 acompanhar, mensalmente, eventuais depósitos judiciais realizados pela 
parte adversa em decorrência de determinação judicial (tais como medidas 
liminares em ações de consignação em pagamento de parcelas referentes a 
empréstimos e financiamentos), e, na hipótese de atraso ou inadimplemento 
destes depósitos, diligenciar nos autos do processo para que ocorra a 
cassação imediata do referido comando judicial - evidenciando o seu 
descumprimento em Juízo; e havendo o deferimento judicial, comunicar à 
CONTRATANTE, em até 24h (vinte e quatro horas), para retorno das 
cobranças;

2.2.25 ajuizar ações ou adotar procedimentos administrativos conforme solicitado pela 
CONTRATANTE, no prazo por ela estabelecido, e efetuar a comunicação ao 
Advogado Interno com cópia para a CADJUR em até 24h (vinte e quatro horas) 
a contar a distribuição;

2.2.26 adotar as medidas necessárias à imissão na posse de bens arrematados ou 
adjudicados pela CONTRATANTE;

2.2.27 utilizar adequada e corretamente os Softwares para o compartilhamento de 
dados processuais e administrativos com a CONTRATANTE, sendo vedada a 
transferência dos acessos - login e senhas - a terceiros;

2.2.28 indicar e orientar os seus profissionais que terão acesso e promoverão a 
atualização dos dados processuais e administrativos nos Softwares;

2.2.29 alimentar o Sistema de Gestão Jurídica, inserindo as atualizações nos prazos 
contidos na Tabela de Atos e Prazo (Anexo VI), contados da diligência e/ou 
andamento processual e/ou administrativo correspondente, de forma a mantê-
los aptos a disponibilizar informações completas e constantemente atualizadas 
à CONTRATANTE;
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2.2.29.1 ocorrendo as hipóteses: a) de tutelas de urgência; b) diligências que tenham 
prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento; e c) e trânsito em julgado e 
início da fase de execução; a CONTRATADA deverá comunicá-las à 
CONTRATANTE, direcionando o assunto ao Advogado Interno e à CADJUR, 
em até 24h (vinte e quatro horas) da publicação ou disponibilização da decisão; 
e inserir, no mesmo prazo, os dados nos Softwares; 

2.2.29.2 efetivar depósitos e pagamentos das Despesas Processuais tempestivamente, 
solicitando os valores com até 6 (seis) dias úteis de antecedência à 
CONTRATANTE, mediante prévia solicitação, via Sistema de Gestão Jurídica
da CONTRATANTE e por e-mail ao Advogado Interno, com cópia à CADJUR, 
informando na mesma ocasião, os dados exatos do processo, bem como a 
decisão judicial ou a sentença arbitral motivadora do numerário financeiro, sob 
pena de ter de assumir o ônus pelo pagamento destas despesas – ressalvado 
o direito de posterior ressarcimento pela CONTRATANTE;

2.2.29.2.1 os depósitos e pagamentos das Despesas Processuais que não puderem ser 
realizados diretamente pela CONTRATANTE, na forma prevista no GPET, 
poderão vir a ser realizados pela CONTRATADA, mediante prévia autorização 
da CONTRATANTE, ressalvado o direito de posterior reembolso à 
CONTRATADA;

2.2.29.3 as solicitações de numerários referentes aos casos com prazos 
judiciais/arbitrais menores que 06 (seis) dias úteis serão tratados pontualmente 
entre as Partes.

2.2.30 para reembolso de Despesas Processuais e Despesas Administrativas, 
encaminhar, quinzenal ou mensalmente, limitado ao prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a contar do desembolso pela CONTRATADA: 

a) o relatório das Despesas Processuais que porventura tenha assumido -
vinculando cada gasto ao processo que o motivou, bem como a 
justificativa correspondente e a autorização da CONTRATANTE; 

b) os dados dos processos respectivos (número de processo, código de 
dossiê, nome da parte, Tribunal em que tramita, Estado e outros); 

c) os comprovantes/recibos originais de cada Despesa atestada pela 
CONTRATADA;

d) mapa da cotação de passagens aéreas, quando aplicável;

2.2.30.1 na hipótese de não ser observado o procedimento previsto no item anterior, em 
qualquer aspecto - inclusive quanto ao prazo estabelecido para cobrança -, as 
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Despesas dispendidas pela CONTRATADA não serão, para todos os efeitos, 
exigíveis da CONTRATANTE;

2.2.31 para cobrança de honorários/remuneração mensal, a CONTRATADA deverá 
encaminhar Nota Fiscal, nos moldes estabelecidos pela CONTRATANTE na 
Cláusula Quarta deste Contrato, no prazo limite de até 90 (noventa) dias, 
contados subsequentemente ao mês em que ocorreu a prestação de serviço 
objeto de cobrança, sob pena de não mais serem, para todos os efeitos, 
exigíveis da CONTRATANTE;

2.2.32 anualmente, e observando-se os prazos estabelecidos nos subitens 2.2.30 e 
2.2.31 acima, a CONTRATADA deverá encaminhar todas as cobranças de 
reembolso das Despesas Processuais e Administrativas, bem como a cobrança 
dos seus honorários até o prazo limite do 15º (décimo quinto) dia útil do mês 
de dezembro, observando o fechamento do exercício financeiro 
correspondente, salvo casos pontuais;

2.2.33 em caso de pagamento indevido de cobrança de honorários/remuneração por 
serviços não prestados – inclusive quanto a processos já arquivados ou em 
instâncias superiores, sob o patrocínio de outra Sociedade -, RESSARCIR à 
CONTRATANTE o valor quantia cobrada, devidamente corrigida pelo 
INPC/IBGE conforme previsto neste instrumento, sem prejuízo da aplicação 
das sanções previstas na Cláusula Nona deste Contrato;

2.2.34 comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) 
da ocorrência, e por escrito:

a) eventual atraso ou paralisação dos serviços, bem como quaisquer 
anormalidades que verificar na execução destes, apresentando razões 
justificadoras que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE;

b) qualquer alteração no seu quadro de sócios; sua fusão, cisão, 
incorporação ou transformação para que a CONTRATANTE se manifeste 
previamente quanto ao interesse em manter o Contrato após as referidas 
mudanças; 

c) alteração de localização de seu estabelecimento; números de telefone, 
endereços eletrônicos e demais meios utilizados para comunicação;

2.2.35 adaptar-se, às suas expensas, às mudanças dos requisitos tecnológicos ou de 
infraestrutura, quando houver impacto direto dos serviços objeto deste 
Contrato;

2.2.36 não se comprometer perante terceiros, dando o presente Contrato como 
garantia, ou, ainda, não compensar direitos de créditos decorrentes da 
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execução dos serviços ora pactuados em operações bancárias e/ou 
financeiras;

2.2.37 zelar pelos bens e documentos cedidos pela CONTRATANTE, para o 
cumprimento deste Contrato, sendo vedada a sua reprodução, duplicação e 
armazenamento em meio eletrônico ou qualquer outro meio sem prévia 
autorização, por escrito, da CONTRATANTE;

2.2.38   assumir os ônus decorrentes de danos ou prejuízos causados ao banco de 
dados da CONTRATANTE, que tenha sido disponibilizado aos empregados 
e/ou prestadores de serviços da CONTRATADA para a presente prestação de 
serviços, ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros;

2.2.39 restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma 
exceção, incluindo resumos, cópias de documentos, mídias ou outra forma que 
possa conter informações consideradas sigilosas, mediante solicitação da 
CONTRATANTE, a qualquer tempo, ou no término deste Contrato, 
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a 
rescisão;

2.2.40 prestar os serviços previstos neste Contrato em conformidade com as 
disposições estabelecidas pela Lei n.° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (“LGPD”) e nos termos do Anexo IV ao presente instrumento, 
sob pena de aplicação de multa nos termos da Cláusula Nona;

2.2.41 atuar de maneira diligente e comprometida visando cumprir com excelência os 
indicadores de desempenho previstos neste Contrato, os quais serão apurados 
conforme as regras estabelecidas no Anexo V  e que poderão ensejar na 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula Nona deste instrumento 
contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1 Cabe à CONTRATADA responsabilizar-se integral e exclusivamente:

a) pelo objeto do presente Contrato - o que inclui, responsabilidade pelo 
acompanhamento seguro e eficaz dos processos judiciais e 
procedimentos arbitrais repassados pela CONTRATANTE, em 
conformidade com padrões de zelo e competência técnica, devendo, para 
tanto, valer-se da mão-de-obra e estrutura física adequadas; 

b) pelo ônus relativo às obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e 
tributárias pertinentes ao seu pessoal e subcontratados vinculados aos 
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serviços objeto do presente Contrato, mantendo-se inteiramente em dia 
com o pagamento de tais obrigações, incluindo o pagamento integral dos 
salários e das remunerações do seu pessoal e de todos os encargos 
legais ou contratuais incidentes sobre tais valores; 

c) por todos os danos advindos do não cumprimento do Contrato ou da sua 
execução imperfeita, atrasada ou que acarrete erros nos processos 
judiciais, administrativos ou arbitrais em que a CONTRATANTE tenha 
interesse; e/ou gere inconsistências, informações equivocadas ou danos 
aos Softwares - em decorrência da negligência, imprudência ou imperícia 
de profissionais ou daqueles que porventura tenham sido subcontratados 
pela CONTRATADA;

d) pela infração de direito de uso dos Softwares, protegidos pela lei de 
marcas e patentes ou direitos autorais, correndo por sua conta o 
pagamento de royalties, taxas, comissões, indenizações e quaisquer 
outras despesas decorrentes da referida infração, inclusive judiciais; 

e) por valores e bens que lhe tenham sido confiados para o pagamento de 
despesas ou levantamento de quantias depositadas em Juízo, dentre 
outras razões;

f) por zelar pela alimentação dos Softwares de forma adequada e 
tempestiva, nos termos deste Contrato.

3.1.1 Os sócios da CONTRATADA, nos termos do Contrato Social, serão 
integralmente responsabilizados por eventuais prejuízos que a CONTRATADA
causar à CONTRATANTE pela inobservância do disposto no item 3.1 acima, 
salvo nos casos em que a CONTRATADA tiver colaborado para o dano em 
razão da ausência do envio de informações indispensáveis à execução do 
trabalho ou da disponibilização de informações equivocadas pela 
CONTRATANTE, situações na quais a responsabilidade será solidária.

3.2 Na eventual hipótese da CONTRATANTE vir a ser acionada judicialmente em 
razão de atos a que der causa, por culpa, erro, descumprimento contratual, 
imperícia ou omissão da CONTRATADA, na esfera cível, trabalhista, 
previdenciária, tributária, securitária ou relativos à perda de propriedade, 
multas, danos punitivos, morte, lesão causados a empregados ou terceiros, 
incluindo aqueles atos descritos na cláusula anterior, a CONTRATADA
autoriza a CONTRATANTE a reter quaisquer pagamentos, que somente serão 
liberados com o trânsito em julgado da referida demanda. Independentemente 
da retenção do pagamento, nas hipóteses referidas nesta cláusula, a 
CONTRATADA deverá ingressar na demanda, assumindo a responsabilidade 
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integral pelo débito, pleiteando a exclusão da CONTRATANTE, arcando, ainda, 
com as despesas de advogado e custas processuais da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas a execução dos 
serviços - excetuada as Despesas Processuais e as Despesas Administrativas, 
conforme definidas no Glossário deste Contrato (Anexo I), bem como com os 
riscos técnicos e comerciais relacionados, e inclusive eventuais penalidades 
por culpa, erro ou omissão na prestação de serviços. 

3.3.1 A CONTRATADA somente poderá subcontratar terceiros para a execução dos 
serviços objeto do presente Contrato em situações excepcionais, nos termos 
deste Contrato, e com anuência expressa da CONTRATANTE, permanecendo 
responsável pelos serviços prestados pelos subcontratados, inclusive quanto a 
eventuais danos por eles ocasionados - nos termos das responsabilidades 
acima delineadas; e desde que estes terceiros também se obriguem a respeitar 
todas as cláusulas e condições do presente instrumento.

3.4 Havendo indício de ato lesivo à CONTRATANTE na condução dos processos 
judiciais/administrativos ou aos Softwares, esta dará início a procedimento 
interno para apuração de responsabilidades, nos moldes de sua Política de 
Consequências e de acordo com a legislação vigente3, inclusive para apuração 
de ilícitos civis, penais, e das perdas e danos4 - direcionando o assunto ao 
Poder Judiciário e à Ordem dos Advogados do Brasil para as providências 
pertinentes em desfavor dos profissionais e das respectivas sociedades de 
advogados envolvidas.

3.5 A CONTRATADA se responsabilizará por eventuais perdas de prazos ou 
falhas que levem a resultados prejudiciais aos interesses da CONTRATANTE, 
hipótese que deverá arcar com o Valor da Condenação, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos.

3.5.1 Fica desde já a CONTRATANTE autorizada a incidir multa prevista na Cláusula 
Nona por perda de prazo ou falha cometida pela CONTRATADA que vier a ser 
identificada – ainda que o processo já tenha sido arquivado ou esteja em 
instâncias superiores, sob o patrocínio de outra Sociedade –, bem como a 
descontar o Valor da Condenação na(s) fatura(s) imediatamente posterior(es) 
ao trânsito em julgado da condenação ou emitir boleto específico para 
pagamento pela CONTRATADA, até o ressarcimento integral do valor que lhe 

3 Lei Complementar 109/01, Artigo 63, Parágrafo Único: “São também responsáveis, na forma do caput, os 
administradores dos patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores independentes, os 
avaliadores de gestão e outros profissionais que prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por 
intermédio de pessoa jurídica contratada”.
4 Código Civil Brasileiro, artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
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é devido, sem prejuízo do ajuizamento da ação competente ou mesmo resilição 
do Contrato, a critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS, REEMBOLSO DE 
DESPESAS E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 Pelos serviços ajustados no item 1.1, modalidade contencioso de massa, a 
CONTRATANTE obriga-se a pagar mensalmente a importância fixa de R$ 
67,16 (sessenta e sete reais e dezesseis centavos), por processo judicial ou 
administrativo.

4.1.1 Para a modalidade contencioso de massa, cujas ações possuírem a marcação 
de “processo estratégico” no Sistema de Gestão Jurídica, além do valor fixo de 
R$ 67,16 (sessenta e sete reais e dezesseis centavos) por processo, a 
CONTRATADA também poderá ser remunerada por hora efetivamente 
trabalhada, conforme prevê o subitem 4.2, a critério da CONTRATANTE. 

4.2 Pelos serviços previstos no item 1.1, modalidade estratégico/consultivo, a 
CONTRATANTE arcará com o pagamento no valor de R$ 407,09 
(quatrocentos e sete reais e nove centavos) por hora efetivamente trabalhada 
pela CONTRATADA

4.2.1 A estimativa de horas para a execução da demanda deverá ser informada 
previamente pela CONTRATADA, em até 24 horas, contados da solicitação do 
serviço.

4.2.2 A inobservância das condições especificadas no item 4.2.1 acima impedirá que 
os serviços executados pela CONTRATADA sejam remunerados pela 
CONTRATANTE. 

4.3 Estão incluídos na remuneração ajustada todos os atos de defesa da 
CONTRATANTE até a última decisão no âmbito da seção judiciária 
especificada no objeto deste Contrato, além dos gastos referentes à realização 
das atividades previstas neste Contrato, correspondentes à cópias 
reprográficas, correios (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), viagens, 
hospedagens, diárias (exceto as Despesas Administrativas quando se tratar de 
Processos Estratégicos, conforme  disciplinadas no Glossário deste Contrato),   
despesas com mão-de-obra e respectivos encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, todos os tributos incidentes, inclusive ISS, decorrentes da 
contratação.

4.3.1 Os valores ajustados nesta Cláusula serão devidos inclusive quando os 
processos forem distribuídos na instância superior e serão mantidos quando os 
autos retornarem à origem.  
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4.3.2 Os valores ajustados no presente instrumento serão pagos pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA, conforme prazos e procedimentos 
previstos a seguir:

4.3.2.1 A CONTRATADA enviará à CONTRATANTE o relatório das ações em curso 
no 1.º (primeiro) dia útil de cada mês, subsequente à prestação de serviços 
(“Relatório”), salvo para o mês de dezembro.

4.3.2.2 Após o recebimento do Relatório das ações em curso, a CONTRATANTE
realizará a conferência das informações, cuja Nota Fiscal correspondente 
somente será emitida pela CONTRATADA após a validação do Relatório pela 
CONTRATANTE e conseguinte autorização, à CONTRATADA, para 
apresentação do documento fiscal.

4.3.2.3 A contar do recebimento da Nota Fiscal, a CONTRATANTE realizará o 
pagamento à CONTRATADA no prazo de até 8 (oito) dias úteis.

4.3.2.4 À CONTRATANTE não será imputada inadimplência contratual até que as 
informações do aludido Relatório sejam devidamente validadas pela própria 
CONTRATANTE

4.3.2.5 A CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal considerando o quantitativo de ações 
e/ou horas apurado e validado pela CONTRATANTE.

4.3.3 Havendo atraso na apresentação dos Relatórios, recibos ou da Nota Fiscal, a 
data de pagamento poderá ser prorrogada por mais 8 (oito) dias úteis.

4.3.4 Nenhum pagamento relativo aos honorários decorrentes dos serviços 
prestados será devido à CONTRATADA enquanto pendente o atendimento de 
advertência entregue pela CONTRATANTE relativa a eventual inadimplência 
contratual da CONTRATADA, sem que isso gere à CONTRATANTE o 
pagamento de qualquer penalidade por atraso de pagamento ou de correção 
de valores.  

4.4 A CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADA, mediante prestação de 
contas, as Despesas Processuais e Administrativas referentes à realização das 
atividades previstas neste Contrato, nos termos definido no Glossário deste 
Contrato.

4.4.1 Os valores devidos a título Despesas Processuais serão adiantados pela 
CONTRATANTE, mediante prévia solicitação da CONTRATADA por e-mail,
com, no mínimo, 06 (seis) dias úteis de antecedência, observadas as 
disposições contidas no GPET.

4.4.2 Havendo adiantamento de valores por parte da CONTRATADA, bem como 
eventual pagamento de Despesas Processuais ou Administrativas, nos termos 
definidos no Glossário deste Contrato, a CONTRATANTE efetuará o 
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reembolso dos valores, observados os prazos estabelecidos nos itens 2.2.30 e 
4.3.2 e seguintes acima. 

4.4.3 os relatórios das Despesas Processuais e Administrativas devem ser 
encaminhados à CONTRATANTE, quinzenal ou mensalmente, observadas as 
disposições contidas no GPET.

4.5 Havendo atraso na apresentação dos relatórios e recibos, a data de pagamento 
poderá ser prorrogada por idêntico período.

4.6 Os pagamentos serão realizados por meio de crédito em conta corrente a ser 
mantida pela Sociedade Contratada junto à Patrocinadora (CAIXA), 
preferencialmente, mediante a apresentação da Nota Fiscal correspondente 
aos serviços efetivamente realizados/efetivados, nos termos estabelecidos no 
contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

5.1 Fica desde já estabelecido que os honorários de sucumbência a serem fixados 
em decisão transitada julgado ou fixados em decorrência de composição de 
acordo, serão destinados à CONTRATADA e aos Advogados Internos da 
CONTRATANTE, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

5.2 A parte dos honorários devida aos Advogados Internos da CONTRATANTE
deverá ser depositada na ag. 2458, conta corrente 555-0, operação 003, Caixa 
Econômica Federal, titulada Associação dos Advogados da Fundação dos 
Economiários Federais – ADAFUNCEF, entidade encarregada da distribuição 
daquelas verbas, conforme estabelecido em seu Estatuto, devendo a 
CONTRATADA comunicar, de imediato, à Gerência Jurídica da 
CONTRATANTE a ocorrência do depósito realizado.

5.3 Em caso de honorários de sucumbência decorrentes de processos iniciados 
por outros profissionais terceirizados, cujas demandas sejam sucedidas por 
uma outra sociedade de advogados, estabelece-se, desde já, que deverá ser 
observada a regra da proporcionalidade (sobre os 50% da CONTRATADA) 
para cada uma das sociedades (sucedida e sucessora) quando da realização 
do pagamento dos valores arbitrados ou acordados, se for devido, prestigiando-
se a atuação de cada uma durante a vigência de cada um dos processos.

5.3.1 A regra de proporcionalidade referente aos 50% da CONTRATADA, 
considerará os dias trabalhados pelas sociedades de advogados que 
conduziram o processo, considerando a data do ajuizamento da ação judicial e 
a data efetiva da liberação dos valores, tanto na fase de conhecimento quanto 
na fase de execução/cumprimento de sentença.
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5.4 Para fins de aplicação da regra contida no item 5.3 acima, a CONTRATADA
se obriga a entregar, em até 30 (trinta) dias da assinatura do presente 
instrumento, um relatório contendo todos os processos judiciais assumidos já 
em trâmite no poder judiciário que possam ser objeto de arbitramento de 
honorários sucumbenciais.

CLÁUSULA SEXTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

6.1 Os tributos e as obrigações tributárias, que decorram direta ou indiretamente 
deste Contrato ou de sua execução, incluindo eventuais e subsequentes 
majorações de alíquotas ou incidência de novos tributos ou contribuições, 
serão de responsabilidade do contribuinte assim definido na legislação, sem 
direito a reembolso. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará e 
recolherá, nos prazos da Lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que 
esteja obrigada pela legislação vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

7.1 O presente Contrato vigerá pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a partir da 
data de assinatura, permitida a prorrogação por período igual e sucessivo, 
mediante termo aditivo e desde que seja do interesse das Partes.

7.2 Os valores pactuados na Cláusula Quarta deste instrumento poderão ser 
revistos anualmente pela área responsável pela gestão dos contratos da 
CONTRATANTE, no mês do aniversário do Contrato.

.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONFIDENCIALIDADE

8.1 Em face dos objetivos deste Contrato e da natureza da atividade da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA, por si, sócios, prepostos, colaboradores 
e funcionários, obriga-se a não revelar, usar, ou colocar à disposição 
informações confiadas ou dados obtidos em razão da prestação de serviços, 
sob pena de ressarcimento dos prejuízos a que der causa, respondendo, ainda, 
civil ou criminalmente pela eventual quebra de sigilo.

8.2 Não obstante a rescisão ou término deste Contrato, as obrigações de 
confidencialidade e de não divulgação de informações, determinadas neste 
instrumento, deverão subsistir por tempo indeterminado, sem considerar a 
extensão ou duração da relação de negócios entre as Partes.

8.3 Em consonância com a política de transparência da CONTRATANTE que visa 
permitir aos seus participantes e assistidos o acesso às informações das suas 
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ações, a CONTRATADA, desde já, autoriza a CONTRATANTE a divulgar em 
seu portal o extrato do presente Contrato, exceto se protegido por lei, por 
acordo de confidencialidade ou por ordem judicial.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

9.1 Na hipótese de a CONTRATADA não cumprir total ou parcialmente, quaisquer 
das obrigações a ela atribuídas em virtude do presente Contrato, ficará sujeita 
as seguintes sanções, a serem aplicadas conforme as disposições desta 
Cláusula Nona:

a) Multa;

b) Rescisão contratual; e

c) Negativação na FUNCEF.

9.1.1 Para os casos em que a CONTRATADA informar intempestivamente o 
encerramento do processo no tribunal, prejudicando o encerramento 
administrativo no Sistema de Gestão Jurídica, aplicar-se-á multa 
correspondente ao dobro do valor da remuneração que a CONTRATADA faria 
jus (ou efetivamente tenha recebido) pela atuação no processo encerrado e 
não comunicado, no mês de ocorrência do fato, devendo a multa ser aplicada 
por processo cuja negligência for identificada, além do ressarcimento integral 
do valor pago indevidamente pela CONTRATANTE, corrigido pelo Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor (“INPC5”), ou outro índice que venha 
substituí-lo, e juros de 1% a.m. (um por cento ao mês).

9.1.2 Caso a CONTRATADA venha a sofrer alguma revelia por culpa exclusiva da 
CONTRATADA aplicar-se-á multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre 
a remuneração que a CONTRATADA faria jus (ou efetivamente tenha 
recebido) no mês de ocorrência do fato, devendo a multa ser aplicada por 
inadimplemento, limitado ao percentual de 50% (cinquenta por cento). 

9.1.3 Nas hipóteses em que a CONTRATADA efetuar levantamentos de depósitos 
judiciais ou recursais em nome da CONTRATANTE e não efetuar o repasse de 
acordo com o estabelecido neste Contrato, incidirá, sobre tais valores a serem 
transferidos à CONTRATANTE, multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre 
o valor atualizado de cada alvará, acrescido da correção monetária pelo INPC, 
ou outro índice que venha substituí-lo, e juros de 1% a.m. (um por cento ao 
mês) a contar da data em que houve o levantamento dos valores, sem prejuízo 

5 Divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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da adoção de medidas na esfera administrativa, cível e penal em desfavor da 
CONTRATADA.

9.1.4 Caso a CONTRATADA cometa outros erros diferentes dos descritos nos itens 
acima ou não atenda os indicadores de desempenho, conforme Regras de 
Aferição estabelecidas na Cláusula Décima Quinta, aplicar-se-á multa no 
percentual total de 10% (dez por cento) sobre a remuneração que a 
CONTRATADA faria jus (ou efetivamente tenha recebido) no mês de 
ocorrência do fato.

9.1.5 Em qualquer das hipóteses previstas nos itens anteriores ou em qualquer 
situação na qual a CONTRATANTE venha a sofrer prejuízo a CONTRATADA
será obrigada a ressarcir o dano causado.

9.1.6 A penalidade de rescisão em caso de descumprimento de cláusula contratual, 
nos termos da Cláusula Décima, poderá ser aplicada em conjunto com a 
negativação CONTRATANTE e as multas previstas nos itens acima, além do 
ressarcimento integral das perdas e danos.

9.1.7 Em caso de resolução contratual por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, aplicar a penalidade de 
Negativação na FUNCEF, a qual implicará em i) registro de negativação em 
sistema interno da CONTRATANTE, impossibilitando, inclusive de ser 
contratada nos termos da política interna da CONTRATANTE; e, ii)
impossibilidade de emissão pela CONTRATANTE de Atestado de Capacidade 
Técnica em favor da CONTRATADA, caso esta precise do documento para 
participar de licitação ou processo seletivo para empresa privada ou Órgão da 
Administração Pública.

9.2 Em havendo atraso, pela CONTRATANTE, no pagamento dos honorários 
correspondentes aos serviços contratados, incidirá, sobre o valor em atraso, 
multa contratual de 2% (dois por cento), acrescida de juros de 1% (um por 
cento) ao mês, calculados pro rata die - contada da data em que ocorreu o 
vencimento da obrigação até o efetivo cumprimento da obrigação.

9.2.1 Fica estabelecido que a penalidade prevista no item supra não será devida pela 
CONTRATANTE, caso o não pagamento dos valores na data aprazada for 
resultante de falta ou descumprimento das obrigações da CONTRATADA 
previstas neste Contrato, inclusive a não apresentação da nota fiscal/recibo ou 
apresentação deste com erro em seu preenchimento.

9.3 As multas aplicadas serão cobradas mediante boleto bancário a ser pago em 5 
(cinco) dias úteis, ou será descontada da fatura apresentada pela 
CONTRATADA, a critério da CONTRATANTE.
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9.4 Caso o prejuízo exceda o valor das multas previstas, a parte prejudicada 
poderá exigir indenização suplementar, desde que comprovado.

9.4.1 As penalidades estipuladas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras 
previstas em Lei ou no Contrato, nem a integral responsabilidade da 
CONTRATADA ou CONTRATANTE por indenizações, decorrentes do 
inadimplemento de qualquer cláusula ou condição do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 São hipóteses de rescisão do Contrato:

10.1.1 qualquer das Partes poderá rescindir o presente Contrato, sem a aplicação de 
penalidades ou multas, mediante aviso prévio à outra Parte, de, no mínimo, 30 
(trinta) dias, por escrito e com prova de recebimento - ocasião em que deverão 
ser apurados os valores devidos, a pagar ou a restituir, proporcionalmente ao 
serviço executado e ao tempo do Contrato.

10.1.1.1 Durante o aviso prévio, todos os direitos e obrigações deste Contrato 
permanecerão em pleno vigor;

10.1.2 em caso em de ocorrência de falta grave, cometimento reiterado de faltas, nos 
termos previstos neste Contrato ou no GPET,  ou havendo inadimplemento que 
resulte em prejuízo à outra Parte ou a terceiros, a Parte Prejudicada poderá 
resolvê-lo, unilateralmente, mediante o simples envio de notificação 
extrajudicial de uma Parte à outra com prova de recebimento - sem prejuízo de 
aplicação das penalidades previstas no Contrato e ressarcimento das perdas e 
danos à Parte lesada, nos termos da lei e do instrumento contratual.

10.1.2.1 Caso a CONTRATADA: a) não efetue os recolhimentos fiscais, trabalhistas e 
previdenciários referentes aos salários dos profissionais fornecidos à 
CONTRATANTE; b) descumpra obrigações estipuladas neste Contrato; c)  
suspenda suas atividades por qualquer período de tempo; e/ou d) altere ou 
modifique suas finalidades constitutivas ou sua estrutura - de modo que, a juízo 
da CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato - ficará sujeita ao 
pagamento das penalidades previstas na Cláusula Nona, além da reposição de 
eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE para término ou 
complementação dos serviços, sendo lícita a retenção, pela CONTRATANTE, 
do pagamento de quaisquer importâncias devidas à CONTRATADA. 

10.1.3 além de outras hipóteses expressamente previstas neste instrumento e em lei, 
constituem motivos para a resolução do presente Contrato, sem a aplicação de 
penalidades e independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial:
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a) a superveniência de regramento legal imperativo ou circunstância 
insuperável que prejudique a execução do presente Contrato; e

b) decretação de falência, deferimento de recuperação judicial ou 
extrajudicial; ou dissolução da sociedade da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES

11.1 Em nenhuma hipótese, os serviços objeto do presente instrumento ensejarão 
em interpretação de existência de quaisquer vínculos ou relacionamentos 
laborais entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, pelo 
que esta última assume completa responsabilidade por toda e qualquer 
despesa ou encargo relacionado a seu pessoal, exonerando totalmente àquela, 
inclusive de imediato, ressarcindo-lhe as despesas em que vier a incorrer, 
incluindo despesas processuais e honorários advocatícios, se for para tanto 
compelida por órgão ou repartição pública, Juízo ou Tribunal ou mesmo por 
autoridade legitimamente constituída, em virtude de ajuizamento de medida 
relativa aos empregados, prepostos e/ou assemelhados da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO

12.1 Fica vedada a cessão total ou parcial do presente Contrato, sem prévio 
consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.

12.2 Não serão interpretadas como cessão, estando assim permitidas, desde que 
não prejudiquem a execução do Contrato, as operações de reorganização 
societária envolvendo quaisquer das Partes, bem como atos que impliquem na 
alteração de controle societário - observando-se as obrigações dispostas neste 
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO

13.1 Qualquer comportamento das Partes distinto das condições e dos prazos 
previstos neste Contrato será havido como mera tolerância e não importará em 
novação ao estipulado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOEMPRESARIAL

14.1 A CONTRATADA deverá observar, em suas ações e relações com a 
CONTRATANTE e agentes com quem se relaciona, os princípios, parâmetros 
e as diretrizes de Responsabilidade Socioempresarial (“RSE”), mediante a 
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promoção de práticas ambientais e socialmente responsáveis, visando 
minimizar os riscos ao meio ambiente e contribuir para uma sociedade mais 
justa, sustentável e economicamente viável.

14.2 Para tanto, a CONTRATADA compromete-se a:

a) agir em conformidade com os princípios de Ética; Transparência; Práticas 
leais de operação; ao Combate à corrupção.

b) adotar uma gestão eficiente, eficaz e confiável, inclusive com o 
planejamento e implantação de procedimentos para gerenciar riscos e 
garantir a continuidade do negócio.

c) zelar pelo respeito aos direitos humanos, inclusive, por meio de empresas 
investidas, contratadas, clientes e demais cadeias de fornecedores, e, 
monitorá-las, regularmente, no decorrer da vigência contratual.

d) não utilizar mão-de-obra infantil em suas atividades empresariais, 
considerando-se sua proibição legal o trabalho de menores de 16 anos, 
conforme estabelecido pela Constituição Federal, Consolidação das Leis 
do Trabalho e Estatuto da Criança e do Adolescente;

e) não utilizar na execução de suas atividades empresariais mão-de-obra 
forçada ou análoga à de escravo, respeitando-se os direitos trabalhistas 
inerentes às atividades desenvolvidas;

f) respeitar o direito de seus empregados de formar ou associar-se a 
sindicatos, bem como negociar coletivamente;

g) primar em suas políticas de gestão de pessoas e de comunicação e 
relacionamento, com os públicos internos ou externos, pela valorização 
da diversidade, combatendo toda e qualquer forma de discriminação por 
gênero, raça, dogma, orientação sexual, identidade de gênero ou 
deficiência. Considerar, em sua política de gestão de pessoas, o 
crescimento pessoal e profissional dos empregados e a busca da 
melhoria contínua das condições de trabalho, saúde e segurança.

h) estimular o comprometimento e a compreensão do conceito de gestão 
socialmente responsável, entre todos os empregados, sócios, alta 
direção e demais integrantes da organização.

14.3 A CONTRATADA, ainda, envidará esforços no sentido de:

a) promover o diálogo permanente com os seus empregados no processo 
de criação e manutenção de uma política interna e externa de 
responsabilidade socioempresarial - mediante palestras; pesquisas 
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acadêmicas; canais de comunicação permanentes para captação de 
sugestões e voluntários para projetos ambientais e sociais.

b) compartilhar as informações e divulgar o desempenho da 
CONTRATADA com a adoção das práticas de RSE com o intuito de 
promover o engajamento de outros integrantes da sociedade para a 
consolidação gradativa de uma cultura voltada para a sustentabilidade.

14.4 A CONTRATADA se compromete a não contratar ou realizar parcerias, sob 
nenhum pretexto, com empresas que não estejam comprometidas em respeitar 
os princípios, parâmetros e as diretrizes de RSE, em especial aqueles 
dispostos no item 14.2 acima.

14.5 A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer momento, 
relatório acerca de práticas ambientais e sociais, das condições de trabalho 
dos seus empregados e de medidas de RSE implementadas, como também 
dos resultados auferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

15.1 A CONTRATANTE, no intuito de prezar pela qualidade dos serviços prestados, 
avaliará trimestralmente a CONTRATADA, mediante indicadores de 
desempenho, cujas regras e condições estão descritas nas disposições abaixo 
e no Anexo V, deste Contrato.

15.2 A avaliação será composta por 4 (quatro) indicadores, sendo 3 (três) de 
natureza operacional e 1 (um) de natureza qualitativa.

15.2.1 Os indicadores de Natureza Operacional são os seguintes:

a) alimentação de informações no Sistema de Gestão Jurídica sobre a 
situação processual e com a inclusão dos respectivos documentos;

b) alimentação de informações financeiras no Sistema de Gestão Jurídica;

c) inserção da informação referente à execução nos processos que se 
encontrem nessa situação.

15.2.1.1 Serão consideradas para fins de análise e cumprimento dos indicadores acima 
as atualizações realizadas nos últimos 30 dias no Sistema de Gestão Jurídica;

15.2.1.2 Os processos que não tiverem movimentação processual no período apurado 
também deverão ser alimentados com a informação in status quo ante (por 
exemplo: o processo permanece concluso para despacho desde xx/xx/xx).

15.2.2 O indicador de natureza Qualitativa compreende a avaliação da 
CONTRATADA, a ser realizado pela Coordenação do Contencioso – COTEN, 
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por meio de planilha, considerando os seguintes critérios: (i) qualidade dos 
formulários encaminhados, (ii) solicitação de numerários, (iii) alimentação do 
sistema coorporativo, (iv) pauta de Audiências, (v) mensagens eletrônicas e, 
(vi) qualidade das peças processuais.

15.2.2.1 Para atribuição das notas o Advogado Interno, ao avaliar cada critério deverá 
considerar:

a) Formulário: envio das informações de acordo com a orientações 

repassadas pela Coordenação, a respeito do prazo interno com as áreas 

técnicas, clareza e confiabilidade nas informações repassadas, inclusão 

dos documentos indispensáveis ao atendimento da solicitação 

encaminhada à área técnica; 

b) Prestação de serviço: análise quanto a confiabilidade e clareza das 

informações  encaminhadas pelo terceirizado, envio de relatórios 

concisos que reflitam a realidade do processo de forma clara e objetiva, 

qualidade das peças processuais produzidas independente de prévia 

validação,  verificar se a equipe da sociedade está adequada a prestação 

do serviço contratado (quantidade de advogados suficiente a atender a 

demanda da Fundação, nível de conhecimento técnico dos advogados, 

quanto a matéria previdenciária e a técnica processual), grau de 

proatividade de inovação da CONTRATADA na condução dos 

processos,  tempo de resposta às solicitações e de envio de relatórios 

processuais; 

c) Sistema: analisar se o Sistema de Gestão Jurídica é devidamente 

alimentado no que se refere às solicitações que dependem de verificação 

prévia da COTEN, exemplo: (i) lançamento de numerários nos prazos 

adequados com a inclusão do documento que justifique o pagamento e 

envio do relatório de pagamento; (ii) inclusão de documentos nos 

sistemas que possibilitem a validação de recursos e entendimento da 

demanda; e, (iii) qualidade das informações da aba decisão de forma 

clara e concisa, refletindo a realidade do processo.  

d) Pauta de audiência e sessões de julgamento: envio das audiências e 

sessões de julgamento no prazo indicado pela COTEN, de forma a 

possibilitar tempo hábil para adoção de providências e estratégias quanto 

a assentada. Observar-se-á se as informações são coerentes e refletem 

a alimentação feita previamente no Sistema.
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15.2.2.2 Ao analisar os pontos em questão o Advogado Interno deve atribuir as notas 

considerando o seguinte padrão:

a) Nota 01 (insuficiente) – quando a CONTRATADA atender até 20% do 

esperado para o quesito;

b) Nota 02 (insatisfatório) – quando a CONTRATADA atender entre 21 a 

40% do esperado para o quesito;

c) Nota 03 (regular) – quando a CONTRATADA atender entre 41 a 60% do 

esperado para o quesito;

d) Nota 04 (bom) – quando a CONTRATADA atender entre 61 a 80% do 

esperado para o quesito; e

e) Nota 05 (excelente) – quando a CONTRATADA atender mais de 80% do 

esperado para o quesito.

15.2.2.2.1 A formação da nota será realizada considerando a média dos quesitos 

avaliados dentro do período de análise indicada no subitem 15.1 deste 

Contrato.

15.2.3 As regras de aferição dos indicadores para avaliar o desempenho da 

CONTRATADA será mensurada na forma abaixo:

a) Para os indicadores de natureza Operacional: nota maior ou igual a 90% 

de informação atualizada em relação ao número de processos da carteira 

da CONTRATADA terá o resultado “ATENDE”. Em caso de percentuais 

inferiores ao ora indicado, a CONTRATADA terá o resultado “NÃO 

ATENDE”. As notas serão consideradas individualmente para cada 

indicador;

b) Para o indicador de natureza Qualitativa: nota maior ou igual a 4, em 

relação aos critérios de análise listados nos subitens 15.2.2.1 e 15.2.2.2 

terá o resultado “ATENDE”. Notas inferiores ao parâmetro precitado 

serão consideradas como “NÃO ATENDE”.

15.2.4 Caso a CONTRATADA apresente o resultado “NÃO ATENDE” para um ou 

mais indicadores, serão considerados os critérios abaixo, para efeitos de 

sanções contratuais:

a) mínimo de 2 indicadores com resultado “NÃO ATENDE” para cada 
avaliação trimestral ou 4 indicadores com resultado “NÃO ATENDE” a 
cada 4 avaliações trimestrais, serão observadas as sanções previstas no 
subitem 9.1.2 deste Contrato;
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b) 5 resultados “NÃO ATENDE” no intervalo de 4 avaliações trimestrais, a 
CONTRATADA poderá perder até 30% da sua carteira de clientes, cuja 
transferência será realizada para os escritórios contratados que possuam 
melhor classificação nos indicadores, a critério da CONTRATANTE;

c) resultados que ultrapassem o quantitativo da alínea “b” com a nota “NÃO 
ATENDE”, poderão ter seu Contrato rescindido, a critério da 
CONTRATANTE.

15.3 Os critérios descritos na presente cláusula também estão detalhados no Anexo 
V deste Contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DECLARAÇÕES

16.1 Qualquer aviso ou comunicação de uma Parte à outra a respeito do presente 
instrumento deverá ser feita por escrito e poderá ser entregue ou enviada por 
correio registrado (AR), meio eletrônico (e-mail), seguido de resposta com 
indicação do conteúdo do texto recebido, devendo ser encaminhada à 
coordenação responsável para fins jurídicos (COTEN, COPRE, COSAN e/ou 
COAJUR) sempre com cópia para CADJUR:

a) Pela CONTRATANTE:

i) Para fins administrativos:

E-mail: cadjur@funcef.com.br

Telefone:(61) 3329-1838

ii) Para fins jurídicos (observada a coordenação responsável pelo 
processo):

COTEN:

E-mail: coten@funcef.com.br

Telefone: (61) 3329-2468

COAJUR:

E-mail: coajur@funcef.com.br

Telefone: (61) 3329-2470

COPRE:

E-mail: copre@funcef.com.br
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Telefone: (61) 3329-1711

COSAN:

E-mail: cosan@funcef.com.br

Telefone: (61) 3329-1963

b) Pela CONTRATADA:
i) Nome do Responsável pelo Contrato: [INCLUIR NOME DO 

RESPONSÁVEL
Cargo: [COMPLETAR]

E-mail: [COMPLETAR]

Telefone: (00) 000.0000

16.2 Este Contrato substitui todos e quaisquer entendimentos anteriores, contratos, 
acordos e representações verbais ou escritas. Caso qualquer disposição do 
presente Contrato que venha a ser considerada nula, inválida ou inexequível, 
tal decisão não afetará a validade das disposições remanescentes que 
continuarão a vigorar e a produzir efeitos como se a disposição invalidada 
jamais tivesse constado do presente, desde sua celebração.

16.3 Qualquer comportamento das Partes distinto das condições e dos prazos 
previstos neste Contrato será havido como mera tolerância e não importará em 
novação ao estipulado.

16.4 O presente Contrato somente poderá ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, 
por meio de Termo Aditivo firmado por ambas as Partes.

16.5 Não serão interpretadas como cessão, estando assim permitidas, desde que não 
prejudiquem a execução do Contrato, as operações de reorganização 
societária envolvendo quaisquer das Partes, bem como atos que impliquem na 
alteração de controle societário - observando-se as obrigações dispostas neste 
Contrato.

16.6 Constitui caso fortuito ou de força maior, para justificativa de falta ou atraso 
cometido por qualquer uma ou ambas as Partes contratantes, aos termos do 
presente instrumento, os fatos sobre os quais não possa exercer controle, nos 
termos do Art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que tais eventos afetem 
diretamente os serviços contratados.

16.7 As Partes contratantes são independentes, não havendo entre ambas qualquer 
vínculo associativo, empregatício, de representação, de parceria ou similar.
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16.8 Este Contrato não importa em responsabilidade solidária ou subordinação entre 
as Partes, que continuam independentes, sujeitando-se apenas ao pactuado 
neste instrumento.

16.9 A CONTRATADA:

a) declara que se familiarizou com os requisitos para a realização dos 
serviços objeto deste Contrato, incluindo, mas não se limitando a, todas 
as condições que poderão afetar os custos operacionais, os prazos e a 
realização dos serviços, tecnologia, impostos e condições de trabalho, ou 
seja, todas as informações necessárias para o adequado desempenho 
dos serviços - não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa 
avaliação, para o efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por 
recolhimentos determinados pela autoridade competente

b) obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas quando da contratação.

16.10 As PARTES declaram que:

a) a presente contratação não é vedada pelo artigo 71 da Lei Complementar 
n.º 109, de 29/05/2001 e, se, a qualquer momento, tal condição vier a se 
implementar, esse Contrato ficará resolvido de pleno direito;

b) este Contrato é firmado nos limites de sua função social, estando 
expressamente resguardados os princípios da lealdade e da boa-fé; e 
que o consentimento quanto suas cláusulas e condições não 
caracterizam, de nenhum modo, lesão a direitos, afastando-se a 
aplicação do Artigo 157 do Código Civil.

16.11 A CONTRATADA declara neste ato que está ciente, conhece e entende os 
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (“Lei Anticorrupção”), 
comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma 
violação das disposições destas regras.

16.12 A CONTRATADA, por si e por seus administradores, diretores, empregados e 
agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a 
conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, 
de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Na 
execução deste Contrato, nem a CONTRATADA nem qualquer de seus 
diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, 
oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou 
indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer servidor 
público, autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou 
quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do 
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agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou 
direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as regras da Lei 
Anticorrupção;

16.13 Para os fins da presente cláusula, a CONTRATADA declara neste ato que: a)
não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; b) já tem implementado 
ou se obriga a implementar durante a vigência deste Contrato um programa de 
conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevenção e detecção de 
violações das regras da Lei Anticorrupção e dos requisitos estabelecidos nesta 
cláusula; e c) tem ciência que qualquer atividade que viole as regras da Lei 
Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal 
violação. 

16.14 Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e/ou futuras 
regulamentações pela CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, 
ensejará a rescisão motivada imediata do presente instrumento, 
independentemente de qualquer notificação, momento em que serão pagos 
todos os valores devidos de uma Parte à outra até a data da rescisão, além de 
perdas e danos que vierem a ser apurados.

16.15 A CONTRATADA declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro 
de sócios cônjuges, companheiros, pais madrasta, padrasto, filhos, enteados 
ou irmãos de empregados detentores de cargos estratégicos na 
CONTRATANTE ou na Patrocinadora CAIXA, reconhecendo que o 
descumprimento do disposto neste item acarretará na aplicação das 
penalidades previstas na legislação criminal, especificamente no crime de 
falsidade ideológica prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem 
como na rescisão do presente Contrato, com devolução integral dos valores já 
pagos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO

17.1 As Partes elegem o Foro da Justiça Comum de Brasília/DF, para dirimir 
quaisquer dúvidas ou questões emergentes deste instrumento, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas, 
para que produza os jurídicos e legais efeitos.

As Partes estabelecem que será considerada como a data de assinatura do presente 
instrumento, a data de assinatura, física ou digital/eletrônica, da última Parte que o 
firmar. 
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Brasília, ___ de __________ de 20__.

Pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF:

_________________________________ __________________________________

Pela [COMPLETAR NOME DA CONTRATADA]:

________________________________

[COMPLETAR]

Testemunhas:

__________________________________ _________________________________

NOME: NOME:

RG: RG:

CPF: CPF:

ANEXOS:

a. Glossário;

b. GPET – Guia de Procedimentos para Escritórios Terceirizados;

c. Tabela de Diligências;

d. Disposições da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD;

e. Tabela de Indicadores;

f. Tabela de Atos e Prazos;

g. Regras do Credenciamento; e

h. Requerimento de Pré-Qualificação.
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Anexos da Minuta do Contrato padrão de 

Prestação de Serviços Jurídicos
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ANEXO I - GLOSSÁRIO

Advogado Interno: advogado integrante da Gerência Jurídica indicado pela 

CONTRATANTE

Despesas Administrativas: a CONTRATANTE arcará com as Despesas 
Administrativas sempre que se tratar de Processos Estratégicos ou, nos demais casos, 
quando previamente autorizadas pelo Gerente Jurídico ou Coordenador Jurídico, 
mediante análise da situação fática e fundamentos apresentados pela CONTRATADA. 
São consideradas Despesas Administrativas:  

a) despesas com viagens de advogados para participar de audiência ou reunião 
presencial indispensável, nesse caso serão reembolsados os gastos com as 
passagens, hospedagem, alimentação e deslocamento limitados aos valores 
estabelecidos no Guia de Procedimentos para Escritórios Terceirizados (GPET); 

b) cópias reprográficas - limitado, em qualquer caso, ao valor fixo e irreajustável de 
R$ 500,00 (quinhentos reais); 

c)  serviço postal; 

d) prepostos (quando não for possível o deslocamento de empregado da 
CONTRATANTE) e correspondente, sendo que as despesas com prepostos e 
correspondentes serão observados os limites previstos na Tabela de Diligências 
(Anexo III); e 

e) outros entendidos como Despesas Administrativas pela CONTRATANTE.

Despesas Processuais: despesas a serem pagas pela CONTRATANTE, vinculadas 
aos atos praticados nos processos sob patrocínio da CONTRATADA tais como: custas; 
depósitos recursal, judicial ou administrativo; despesas cartorárias (certidões, 
autenticações, emolumentos); e honorários de peritos e assistentes técnicos 
independentemente de autorização.

GPET: Guia de Procedimentos de Escritórios Terceirizados.

Processo Estratégico: toda demanda que se enquadre em pelo menos um dos 
critérios abaixo: 

l) matéria tributária, desde que não decorrente de disposições contratuais entre 
lojistas, cotistas e locatários; 

m) apuração de responsabilidade; 
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n) processos coletivos, exceto desdobramentos em liquidação/execução quer 
individual quer promovida por sindicato ou por associação; 

o) processos arbitrais; 

p) ações de recuperação judicial ou falência, exceto mera habilitação; 

q) demandas envolvendo membro e/ou ex-membro de órgão estatutário da 
Fundação; 

r) pleitos envolvendo recuperação de ativos; 

s) atos que envolvam atuação com PREVIC, CVM, TCU, CGU, dentre outros Órgãos 
de Fiscalização e Controle; 

t) ações movidas por ex-empregados da FUNCEF ocupantes de cargos 
estratégicos; 

u) Termos de Ajustamento de Conduta e/ou Acordos judiciais/administrativos, 
inclusive de (não) Persecução cível ou criminal, perante órgãos de fiscalização, 
policiais, ministeriais, judiciais ou outros; 

v) Acordo de Leniência e Colaboração;

i) demandas que envolvam pessoas física e/ou jurídica, Órgãos de Fiscalização e/ou 
Controle, em âmbito administrativo e/ou judicial, cujo objeto seja considerado 
relevante a partir da análise dos aspectos jurídicos, políticos, financeiros ou 
sociais, considerados em conjunto ou isoladamente, realizada pelo gerente 
jurídico, coordenador jurídico ou Advogado Interno.

Software ou Sistema de Gestão Jurídica: Software Projurid ou outros que venham a 

ser utilizados pela CONTRATANTE

Valor da Condenação: todos os custos da condenação, incluindo custas judiciais e 

honorários sucumbenciais da parte adversa.
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1. APRESENTAÇÃO

A Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, criada com base na Lei nº 

6.435, de 15 de julho de 1977, a qual foi posteriormente revogada pela Lei 

Complementar nº 109/01, é o terceiro maior fundo de pensão do Brasil e um dos maiores 

da América Latina e tem por desígnio administrar o plano de previdência complementar 

dos empregados da Caixa Econômica Federal. É uma Entidade fechada de previdência 

privada, sem fins lucrativos e com autonomia administrativa e financeira, regida tanto 

pela legislação específica do setor como por seu Estatuto, Regulamentos dos Planos 

de Benefícios e Atos de Gestão, a exemplo do Código de Conduta Corporativa e Manual 

de Governança Corporativa.

Seus recursos são investidos em renda fixa e variável, imóveis e operações com 

participantes, além de outros tipos de investimentos que visam garantir o pagamento 

dos benefícios de seus participantes.

Missão: Administrar, com excelência, planos de benefícios para promover 

segurança e qualidade de vida aos participantes.

Visão: Ser reconhecida pelo alto grau de satisfação dos integrantes6 dos planos 

de benefícios.

Valores:

· Transparência: é o valor fundamental para transmitir confiança e

credibilidade aos relacionamentos da Fundação. Sua prática pode ser 

observada na relação com os participantes e assistidos, patrocinadoras, 

parceiros e fornecedores, órgãos reguladores, entidades representativas 

e também nas relações internas;

· Ética: é o valor que remete a Fundação à prática de ações e aos 

princípios definidos em seu Código de Conduta Corporativa, os quais 

viabilizam o cumprimento da Missão;

· Gestão Participativa: é o valor fundamental consagrado no Estatuto, 

que garante a gestão compartilhada. Adota-se a manutenção de 

instâncias e fóruns que permitam a participação, direta ou indireta, dos 

6 Integrantes significa o conjunto de participantes, assistidos, patrocinadora e beneficiários.
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integrantes e colaboradores da Fundação, considerando a diversidade de 

interesses e de opiniões para fundamentar os projetos e decisões;

· Equidade: o princípio da Equidade é baseado no reconhecimento da 

existência de diferentes indivíduos e grupos, com necessidades e 

características específicas; 

· Profissionalismo: conjuga competência, dedicação e desenvolvimento, 

bem como atuar com respeito e cooperação, mantendo visão sistêmica 

da organização. É fundamental o respeito às regras, aos regulamentos e 

à legislação;

· Comprometimento: é o comprometimento dos colaboradores da 

Fundação com a realização dos seus trabalhos, com os princípios e 

valores, visando fortalecer a Instituição para garantir aos participantes o 

pagamento dos seus benefícios;

· Sustentabilidade: é a preocupação de que as questões de preservação 

e sustentação do negócio, da empresa e do meio-ambiente sejam 

incorporadas por todos por meio de orientação às ações pessoais e 

funcionais do dia a dia.

2. COMPETÊNCIAS E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GERÊNCIA 

JURÍDICA - GEJUR

Compete à Gerência Jurídica - GEJUR a assistência às unidades internas da 

Fundação, a promoção da defesa judicial e administrativa, o acompanhamento dos 

processos e da tese utilizada, do provisionamento contábil, da elaboração e análise de 

contratos e matérias jurídicas correlatas, além da adoção de ações preventivas para 

evitar perdas em seu patrimônio. Sua estrutura organizacional é composta por 05 (cinco) 

Coordenações:

· CADJUR – Coordenação de Administração Jurídica

Compete atuar nas atividades de planejamento, controle e cumprimento 

das rotinas administrativas e financeiras no âmbito da GEJUR.

· COAJUR - Coordenação de Assessoria Jurídica 
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Compete atuar nas atividades de assessoramento interno às diversas 

áreas da FUNCEF, em especial, do âmbito do direito civil, empresarial, 

imobiliário e societário, de modo a promover a segurança jurídica na 

prática de atos ou negócios jurídicos praticados e celebrados pela 

Fundação.

· COPRE – Coordenação de Assuntos Previdenciários 

Compete atuar nos processos judiciais de natureza cível, tributária, 

trabalhista e previdenciário de valor expressivo, bem como 

administrativos de objeto previdenciário, além de emitir pareceres de 

cunho previdenciário nas atividades de assessoramento interno.

· COTEN – Coordenação do Contencioso Jurídico

Compete atuar nos processos judiciais de natureza cível, trabalhista e 

previdenciário de valor não expressivo em que a FUNCEF seja parte ou 

interessada.

· COSAN - Coordenação Sancionadora 

Compete atuar em demanda administrativa perante os órgãos de 

fiscalização em matéria não previdenciária, bem como no âmbito judicial 

cível, criminal, administrativo e societário de relevância estratégica em 

que a Fundação seja parte ou interessada, além de em atos 

sancionadores de apuração de responsabilidade.

3. ESCRITÓRIOS PRESTADORES DE SERVIÇO 

GEJUR

Gerência Jurídica

COTEN

Coordenação do 

Contencioso Jurídico

COPRE

Coordenação de 

Assuntos 

Previdenciários

COAJUR

Coordenação de 

Assessoria Jurídica 

CADJUR

Coordenação de 

Administração Jurídica

COSAN                          

Coordenação 

Sancionadora
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Cabe ao prestador de serviço jurídico terceirizado observar as regras e 

procedimentos estipulados pela Fundação, sejam elas de ordem contratual ou de gestão 

interna.

A inobservância de quaisquer um dos procedimentos previsto neste Guia pelo 

prestador de serviço jurídico será considerada como descumprimento à obrigação 

contratual, sendo cabível a aplicação de penalidade pela FUNCEF. 

4. SOFTWARE PROJURID

O software PROJURID é a ferramenta on-line para o registro e acompanhamento 

das informações processuais, sem prejuízos de outros meios de comunicação. A 

utilização desta ferramenta tem como objetivo propiciar eficiência na gestão dos 

procedimentos judiciais da FUNCEF. 

Cabe ao Escritório visualizar todos os processos que estão sob sua 

responsabilidade e realizar a respectiva atualização das informações a eles 

relacionadas e anexação dos documentos no sistema. 

4.1 Procedimento para acessar o PROJURID via Web

     Nº                                    PASSO A PASSO NO PROJURID

     1

Acessar via internet o link indicado abaixo:

a) Para atividades jurídicas/administrativas relacionadas ao processo, acessar 

o PROJURID, através do endereço:

https://projurid.funcef.com.br/pjweb.net/Default.aspx

b) Para registro de atividades financeiras, acessar o PROJURID 3P, através do 

endereço: https://projurid.funcef.com.br/projurid3p/default.aspx

Inserir o nome de usuário e senha, os mesmos já cadastrados no Projurid. Se não 

tiver sido cadastrado, solicitar à CADJUR. 
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4.2 Procedimento para registros dos Andamentos 

O escritório deverá inserir, no PROJURID, todos os andamentos que vierem a 

ocorrer nos processos nele cadastrados, por meio do relato livre dos principais eventos 

processuais. 

O escritório se utilizará do campo Andamento para inserir informações em um 

dossiê podendo fazer uso de um novo documento ou não, tais como registro simples 

de percepção sobre a realização de audiência, conversa tida com o magistrado, 

servidor ou advogado da parte, sobre o resultado de apresentação dos memoriais, etc.

Este procedimento feito pelo escritório permitirá que a GEJUR possa otimizar 

sua operação e realizar o acompanhamento interno sem necessidade de abrir vários 

documentos outrora anexados para compreender o processo.
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IMPORTANTE: O registro do andamento é ato administrativo de caráter 

obrigatório, devendo o Escritório realizá-lo assim que tomar ciência do passo 

processual. A não observância desta obrigação será considerada como 

descumprimento contratual, sendo cabível a aplicação de penalidade pela 

FUNCEF.

    Nº                                    PASSO A PASSO NO PROJURID

     1

a) Digitar o número do dossiê ao qual corresponde o processo; 

b) Clicar no botão Executa; 

c) Clicar na Opção Detalhes; 

d) Selecionar a opção Andamento; 

TPC 1/2022 - FS



86/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público

     2

e) Clicar no botão ; 

     3

f) Preencher a data do andamento; 

g) Selecionar a Natureza do andamento; 

h) O campo assunto será preenchido automaticamente após a seleção da 

natureza do andamento;

i) No campo providência: providência que será tomada a partir do 

andamento; 

j) No campo resumo: resumo breve e objetivo sobre o andamento;   

k) Clicar no botão Salvar. 
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     4

l) Na tela anterior, clicar no ícone Documentos – Andamento para 
incluir o documento relativo ao andamento;

     5

m) Anexar o documento relacionado ao andamento; 
n) Autor; 
o) No campo Tipo docto.: Selecionar o tipo de documento; 
p) No campo decrição: escrever breve descrição sobre o documento;
q) No campo resumo: escrever breve resumo sobre o documento 
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4.2.1 Prazos para inclusão de informações no PROJURID

O Escritório terceirizado deverá manter o PROJURID atualizado, inserindo as 
informações nos prazos contidos na tabela abaixo, contados da diligência e/ou 
andamento processual e/ou administrativo correspondente, de forma a mantê-lo apto a 
disponibilizar informações completas e constantemente atualizadas à FUNCEF:

Objeto/Documento: Prazo:

Petição Inicial, Contestação ou 
qualquer outra manifestação a título 
de peça processual produzida pelo 
escritório, mediante citação, 
intimação, notificação ou de caráter 
voluntário.

72 horas contadas em dias úteis para 
inclusão no campo Documentos no 
PROJURID, prorrogada nos feriados 
ou recessos desde que expressamente 
justificado (Portarias ou Resoluções 
dos Tribunais ou demais órgãos 
públicos).

Despachos, decisões interlocutórias, 
sentenças e/ou acórdãos.

Nas mesmas condições acima.
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Intimações, notificações via DOe. Nas mesmas condições acima.

Petições das partes e peritos, 
despachos, decisões interlocutórias, 
acórdãos.

Nas mesmas condições acima para 
inclusão no campo Andamentos no 
PROJURID, prorrogado de acordo com 
as exceções já listadas.

Nas hipóteses de (i) tutelas de urgência, (ii) diligências que tenham prazo 

de até 05 (cinco) dias para cumprimento e (iii) trânsito em julgado e início da fase 

de execução, o Escritório deverá comunicá-los à FUNCEF, direcionando o assunto 

ao Advogado Interno e à CADJUR, em até 24h (vinte e quatro) horas da publicação 

ou disponibilização da decisão, além de inserir, no mesmo prazo, os dados no 

PROJURID.

NOTA: O não cumprimento desta obrigação constitui falta grave, ensejando a 

retenção do pagamento da fatura correspondente e a incidência da multa prevista 

no item 9.1 do Contrato de Prestação de Serviços até que haja o cumprimento da 

obrigação, ou mesmo resilição do Contrato, a critério da FUNCEF. 

4.3 Procedimento para registro de DECISÃO no PROJURID 

Todas as Decisões vinculadas ao processo deverão ser registradas no 

PROJURID.

    Nº PASSO A PASSO NO PROJURID

     1

a) Clicar no botão Ativo; 

b) Digitar o número do dossiê ao qual corresponde o processo; 

c) Clicar no botão Executa; 

d) Clicar na Opção Detalhes; 

e) Selecionar a opção Decisão; 
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     2

f) Clicar no ícone Incluir  

3

Na tela seguinte, o escritório deverá incluir as informações sobre a Decisão: 

a) Data da decisão, da publicação e de autuação; 

b) Grau Decisão: Instância em que foi proferida a decisão; 

c) Tipo da Decisão: como por exemplo, Tutela/Liminar;  

d) Caso seja fixada multa na decisão, o escritório deverá incluir as informações 

nos campos Data Inc. Multa, Alíquota Multa, Valor Multa, Descrição Multa e 

Periodicidade Multa; 

PC 1/2022 - FS



91/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público

e) Após o preenchimento das informações da parte de cima da tela, deverão ser 

incluídos os resultados para cada um dos objetos cadastrados para o 

processo, clicando-se no ícone Incluir e, após preenchimento do primeiro 

objeto, clicar em Confirmar até a finalização de todos os objetos. 
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f) Para confirmar a inclusão da Decisão, deve clicar no ícone Salvar.

IMPORTANTE: Para o cadastro de decisão que resulte em baixa definitiva e/ou 

trânsito em julgado do processo, o escritório deverá observar as orientações 

constantes no item 14 desse Guia, o qual trata de encerramento de processos. 

A inobservância do procedimento acima descrito pelo prestador de serviço 

jurídico terceirizado será considerada como descumprimento de obrigação contratual, 

sendo cabível a aplicação de penalidade pela FUNCEF. 

4.4 Procedimento para registro de processo em Tribunal Superior

Quando ocorrer remessa dos autos ao Tribunal Superior, o escritório deverá 

realizar o registro no respectivo dossiê.

Nº PASSO A PASSO NO PROJURID

1

a) Digitar o número do dossiê;

b) Clicar em Executa; 

c) Clicar na aba Complemento; 

d) Clicar em Modificar; 
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2

e) Selecionar o Check in box do Tribunal; 

f) Clicar no botão Salvar. 
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3

A inobservância do procedimento acima descrito pelo prestador de serviço 

jurídico terceirizado será considerada como descumprimento de obrigação contratual, 

sendo cabível a aplicação de penalidade pela FUNCEF. 

5. DO DESDOBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO

O desdobramento ocorrerá quando determinados atos forem interpostos no 

processo e não representarem ação autônoma, ou seja, que tramitem em autos 

separados do processo principal, mas que com este mantenham relação de 

causalidade, quais sejam:

· Agravo de Instrumento;

· Agravo de Instrumento – RE;
· Agravo de Instrumento – RESP;

· Cumprimento de Sentença;
· Impugnação ao Cumprimento de Sentença;
· Embargos de Terceiro (incidental à execução);

· Embargos à Execução (incidental à execução);
· Embargos de declaração;
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· Embargos à Arrematação;
· Incidental Cautelar; 

· Mandado de Segurança (sucedâneo recursal);
· Execução Provisória;

· Execução de sentença em ação coletiva promovida pelo próprio ente 
sindical, etc. 

O desmembramento ocorrerá quando, por exemplo, em uma ação coletiva, o 

juízo determinar que o processo principal seja dividido em ações distintas promovidas 

individualmente pelos participantes, criando assim, outros processos autônomos sem 

vinculação com a ação coletiva principal. Também ocorrerá quando for uma execução, 

mandado de segurança, etc.

IMPORTANTE: Os processos criados a partir do desmembramento de uma ação 

coletiva serão cadastrados no PROJURID com números de dossiês distintos, seguindo 

o rito normal de cadastramento. 

5.1 Procedimento para inclusão e visualização do desdobramento

      Nº PASSO A PASSO NO PROJURID

      1

a) Digitar o número do dossiê; 

b) Clicar em Executa; 

c) Clicar no ícone Detalhes; 

d) Selecionar a opção Desdobramento;
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      2

e) Clicar no ícone incluir; 

f) Preencher todos os campos, se houver informações suficientes;
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6. AGENDA DE AUDIÊNCIAS

Tão logo o escritório tenha conhecimento do agendamento de audiência, deverá 

registrar o compromisso no PROJURID. 

O PROJURID permite que o escritório visualize as audiências que foram 

agendadas.

6.1 Procedimento para agendamento de audiência no PROJURID

Nº PASSO A PASSO NO PROJURID

      1

a) Digitar o número do dossiê; 

b) Clicar em Executa; 

c) Clicar no ícone Detalhes; 

d) Selecionar a opção Agenda; 
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e) Na tela seguinte, clicar no ícone Incluir; 
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f) No campo Tipo Atividade: selecionar a opção conforme a tarefa ou ato que 

será agendado, sendo Tarefa ou Audiência ou Prazo;

g) No campo Atividade: marcar a opção que corresponda à descrição da 

atividade; 

h) Nos campos Data Inic. Prev. e Hora Inic. Prev.: inserir data e hora de início 

da tarefa; 

i) No campo responsável: responsável por cumprir a tarefa ou compromisso

j) No campo assunto: escrever o assunto do compromisso;

k) No campo observações: escrever breve resumo sobre a tarefa ou 

compromisso
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6.2 Procedimento para visualização das audiências agendadas

Nº PASSO A PASSO NO PROJURID

1 Na aba Operacional, deve acessar o ícone Pauta Contencioso para 

visualizar a agenda dos processos.
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Nota: Nesta tela serão visualizados todos os compromissos que tiverem sido 

registrados, em especial, as Audiências agendadas.

7. DAS DESPESAS PROCESSUAIS

São despesas vinculadas aos processos que estão sob o patrocínio dos 

escritórios contratados pela FUNCEF: 

a) Custas; 

b) Depósitos recursal, judicial ou administrativo; 

c) Despesas cartorárias (certidões, autenticações, emolumentos); e 

d) Honorários de peritos, assistentes técnicos e de sucumbência.

7.1 Modo de realizar o pagamento – direto pela FUNCEF

O pagamento das despesas processuais será realizado diretamente pela 

FUNCEF e por meio da instituição financeira Caixa Econômica Federal – CAIXA, 

mediante a realização de procedimento pelo prestador de serviço, na forma descrita nos 

tópicos a seguir.

Excepcionalmente, o pagamento das despesas será realizado diretamente pelo 

prestador de serviço. Somente quando: 

a) Houver imperativo judicial/administrativo que estabeleça o pagamento por 

instituição financeira diversa da CAIXA; e/ou 
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b) Identificado risco de apresentação extemporânea do comprovante de 

pagamento ao Juízo; e/ou 

c) A solicitação de pagamento pelo prestador de serviço tiver sido feita em 

inobservância ao prazo mínimo de 6 (seis) dias úteis antecedentes ao 

pagamento da despesa, ou seja, inferior a D+6; e/ou

d) For autorizado pela FUNCEF que o pagamento seja realizado pelo 

prestador de serviço jurídico terceirizado, o qual será, posteriormente, 

reembolsado. 

7.1.1 Prazo para solicitar o pagamento

A solicitação de pagamento de despesa processual deverá ser feita à FUNCEF 

no prazo mínimo de 6 (seis) dias úteis antecedentes ao pagamento da despesa, ou 

seja, D+6, por meio de registro da solicitação no PROJURID. 

O escritório terceirizado deverá realizar, em no mínimo D+6, sequencialmente, o 

seguinte procedimento de solicitação: 

1. Anexar no PROJURID os documentos relativos ao processo 

imediatamente após o despacho do juiz/publicação da decisão (vide 

item 7.1.2); e

2. Comunicar-se com o advogado interno, por meio de e-mail, 

apresentando: o prazo fatal para o pagamento (em destaque no campo 

de assunto do e-mail), os dados do processo, a análise acerca da 

viabilidade do pagamento e solicitação de avaliação ao pedido; e

3. Registrar a solicitação de pagamento no PROJURID (vide item 7.1.3), 

com a inclusão da guia bancária para pagamento por meio do ícone 

“Comprovante” existente na tela de solicitação.

Feito o procedimento de solicitação, e este tendo recebido a concordância do 

Advogado interno, a CADJUR promoverá o pagamento. 

Em caso de inobservância do procedimento e/ou do prazo mínimo (D+6) pelo 

escritório terceirizado em função de ineficiência deste, será considerado como 
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descumprimento à obrigação contratual, sendo cabível a aplicação de penalidade 

pela FUNCEF. 

Solicitações emergenciais, com inobservância do prazo mínimo (D+6) e que não 

tenha havido ineficiência do escritório, serão tratadas em caráter de exceção, desde que 

devidamente justificadas.

7.1.2 Documentos que devem ser anexados ao PROJURID para solicitar o 

pagamento. 

Para qualquer um dos procedimentos de solicitação de pagamento previstos 

neste Guia e que venha a ser realizado, o escritório terceirizado deverá anexar os 

documentos descriminados a seguir no sistema PROJURID, na mesma tela de registro 

da solicitação de pagamento. Conforme o tipo de pagamento, os documentos serão:

a) Para o pagamento de custas iniciais:

1) A guia de custas preenchida, mesmo que não possa ser paga na CAIXA;

b) Para o pagamento de depósito recursal e custas para interposição de 

Recurso:

1) A decisão ou sentença proferida pelo Juízo; e

2) A guia de depósito recursal preenchida; e

3) A guia de custas preenchida, mesmo que não possa ser paga na CAIXA.

c) Para o pagamento de condenação judicial:

1) A decisão ou sentença proferida pelo Juízo que indique o valor; e

2) A intimação para pagamento; e

3) A guia de depósito preenchida, mesmo que não possa ser paga na 

CAIXA; e

4) Os cálculos homologados.

d) Para o pagamento de honorários periciais:

1) A decisão, sentença ou petição do perito que indique o valor; e

2) A intimação para pagamento; e
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3) A guia de depósito preenchida, mesmo que não possa ser paga na 

CAIXA.

e) Para o pagamento de honorários sucumbenciais:

1) A decisão ou sentença proferida pelo Juízo que indique o valor; e

2) A intimação para pagamento; e

3) A guia de depósito preenchida, mesmo que não possa ser paga na 

CAIXA.

f) Para outros pagamentos:

1) A decisão ou sentença proferida pelo Juízo que indique o valor;

2) A intimação para pagamento; e

3) A guia de pagamento preenchida, mesmo que não possa ser paga na 

CAIXA.

A simples identificação da inexistência, no PROJURID, de qualquer um dos 

documentos descritos acima no momento do registro da solicitação de pagamento, será 

considerada como descumprimento à obrigação contratual, sendo cabível a aplicação 

de penalidade pela FUNCEF.

7.1.3 Procedimento para solicitar o pagamento de depósito no PROJURID

Para registrar a solicitação de pagamento de depósito recursal, judicial ou 

administrativo no PROJURID, o escritório terceirizado deverá realizar, 

sequencialmente, o seguinte procedimento: 

Nº PASSO A PASSO NO PROJURID

1

Acessar o link abaixo para efetuar o login no sistema Projurid: 

https://projurid.funcef.com.br/projurid3p/Default.aspx

a) Clicar em Depósitos;

b) Selecionar a opção Solicitar Depósito;
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2

Clicar no ícone  

3

Informar o código de dossiê e clicar na opção Consultar;

4 Marcar o processo e clicar em Selecionar;
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5

Na tela abaixo, deverão ser preenchidos os seguintes dados:

a) Data Limite: considerar o prazo D+6; 

b) No campo Posic. Inter. Dep.: Depositante;

c) No campo Situação Dep.: Preliminar;

d) No campo “Modo de Pgto”: será preenchido de acordo com o modo que 

se realizará o pagamento. Em regra, será por meio do Pagamento de 

Guia para depósito recursal e judicial, que será quitada pela própria 

FUNCEF;

e) No campo Md. Op. Verba: FUNCEF;

   NOTA: O pagamento será liberado 6 dias após a solicitação.  

NOTA: Situações excepcionais não alteram o modo de preenchimento da 

solicitação, mas devem ser tratadas com o advogado interno responsável.

NOTA: Em casos excepcionais, o valor será creditado na conta do escritório 

por repasse, para que este realize diretamente o pagamento da despesa, ou 

então, o escritório fará o desembolso direto do valor e o pagamento da guia 

para, por conseguinte, realizar os procedimentos de prestação de contas a fim 

de obter o reembolso.

NOTA: A conta do escritório deverá ser, obrigatoriamente, da Caixa Econômica 

Federal – CEF.

f) No campo Natureza Dep: selecionar o item correspondente à finalidade 

do numerário (Ex: para Depósito Judicial, ou Recurso Ordinário – RO, ou 

Recurso de Revista – RR, dentre outros); 
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g) No campo Valor do Depósito: digitar o valor do depósito correspondente 

à condenação (salvo quando se tratar de custas, multas e honorários 

periciais/ de sucumbência, pois estes serão registrados como despesas);

h) No campo Comprovante: anexar a guia de depósito;  

i) Núm. Conta Créd: será preenchido em caso de pagamento por meio de 

depósito direto em conta judicial que já exista no processo, ou seja, em 

caso de depósito complementar, repetitivo e/ou contínuo, ou do próprio 

Poder Judiciário.

         

NOTA: No campo Observações, o escritório deverá registrar um resumo sobre o 

processo, conforme exemplo abaixo:

EXEMPLO: 

“SEM CUSTAS. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA: R$ 1.000,00. FINALIDADE DO 

DEPÓSITO: Garantia do Juízo. Elidir aplicação da multa do artigo 523, CPC. 

POLO PASSIVO: CAIXA e FUNCEF. SENTENÇA: Procedente em parte para 

condenar XXXX. ACÓRDÃO APELAÇÃO: Reforma da Sentença para XXXX. 
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ACÓRDÃO RESP: manutenção do Acórdão de Apelação. FONTE DE CUSTEIO: 

indeferida. OBJETO DA LIDE: CTVA”

Caso a decisão, sentença ou acórdão condene a FUNCEF ao pagamento de 

custas, multas e honorários, essa informação deverá ser registrada tanto no 

campo “Observações” como também no campo “Despesas de Escritório”, quando 

for o momento de lançar as despesas processuais. 

j) Após o preenchimento dos dados acima clicar em Confirmar.

7

Para visualizar a relação dos depósitos solicitados, clicar em Depósitos> Depósitos 

Solicitados

Quando a solicitação de pagamento o for para custas, despesas cartorárias 

(certidões, autenticações, emolumentos) e honorários de peritos, assistentes 

técnicos e de sucumbência, o escritório terceirizado deverá realizar, sequencialmente, 

o seguinte procedimento: 
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Nº PASSO A PASSO NO PROJURID

1
Acessar o link abaixo para efetuar o login: 

https://projurid.funcef.com.br/projurid3p/Default.aspx

2

Inserir o nome de usuário e senha, os mesmos já cadastrados no Projurid. Se não 

tiver sido cadastrado, solicitar à CADJUR. 

3

Clicar na opção Despesas A Reembolsar e escolher a opção Lançar Despesa.
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4

Para localizar o processo que motiva a despesa, o usuário deverá clicar no 

ícone 

Será aberta uma tela com opções para localizar o processo ativo ou encerrado, 

pelo nome na parte (Fonético), pelo nº do processo ou pelo código do Dossiê. 

Deve-se digitar o número correspondente e clicar em consultar. 

5

Após localizar o processo, deverá selecioná-lo e, em seguida, dar um duplo 

clique.
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6

Na tela deverão ser preenchidos os seguintes dados:

a) No campo Valor: digitar o valor da despesa a qual se está solicitando o 

pagamento;

b) No campo Identificação Aux.: deve selecionar a opção de acordo com a 

modalidade de pagamento: “Antecipação” ou “Reembolso”;

c) No campo Empr. Interesse: deve escrever FUNCEF;

d) No campo Modo Pagto: será preenchido de acordo com o modo que se 

realizará o pagamento. Em regra, se o pagamento da Guia puder ser 

feito na CAIXA, então será realizado pela FUNCEF, independentemente 

do valor. 

NOTA: Caso seja obrigatório o pagamento da guia por meio de outra 

instituição financeira, o valor será creditado na conta do escritório por repasse, 

para que este realize diretamente o pagamento da Guia; ou então, o escritório 

fará o desembolso direto do valor e o respectivo pagamento para, por 

conseguinte, realizar os procedimentos de prestação de contas a fim de obter 

o reembolso. 

e) No campo Data Vcto; data limite para o pagamento ou de vencimento;

f) No campo Tipo de conta: selecionar o tipo de conta correspondente ao 

pagamento, de acordo com as opções do grid; 

g) No campo Histórico: escolher o tipo de despesa a que se refere a 

solicitação, de acordo com as opções do grid;

h) No campo Tipo Docto: escolher o tipo de documento pelo qual se pagará 

a despesa, de acordo com as opções do grid (Ex: cupom fiscal, guia de 

custas, recibo etc);

i) No campo C. Custo: sempre escolher o centro de custo ao qual a 

despesa deverá ser contabilizada, de acordo com as opções do grid;

NOTA: Nos processos relacionados ou decorrentes da área de 

investimentos da FUNCEF, o centro de custo a ser lançado será Diretoria 

de Participações; nos demais processos, o centro de custo será Gerência 

Jurídica. 

TPC 1/2022 - FS



112/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público

j) No campo Comprovante: deverá ser anexado o documento relacionado 

à despesa; 

Será aberta uma tela para selecionar o documentos que se pretende anexar. 

k) No campo Núm Documento: será preenchido em caso de pagamento 

por meio de depósito direto em conta judicial que já exista no processo, 

ou seja, em caso de depósito complementar, repetitivo e/ou contínuo, ou 

do próprio Poder Judiciário; e

l) No campo Observações: o escritório deverá informar o prazo fatal para 

pagamento e registrar um breve resumo sobre a despesa e finalidade do 

pagamento.
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Após a realização de conferência das informações incluídas, poderá clicar no 

botão Confirmar.

7

Após a confirmação, se constatar qualquer inconsistência, o usuário poderá 

incluir, excluir ou modificar os dados inseridos.
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7.2 Exceção - pagamento realizado pelo prestador de serviço jurídico

Excepcionalmente, o pagamento da despesa processual será realizado pelo 

prestador de serviço, quando: 

a) Houver imperativo judicial/administrativo que estabeleça o pagamento por 

instituição financeira diversa da CAIXA; e/ou 

b) Identificado risco de apresentação extemporânea do comprovante de 

pagamento ao Juízo; e/ou 

c) A solicitação de pagamento pelo prestador de serviço tiver sido feita 

intempestivamente, ou seja, em inobservância ao prazo mínimo de 6 (seis) 

dias úteis antecedentes ao pagamento da despesa (D+6); e/ou

d) Tratar-se de recolhimento de custas iniciais para distribuição de ação do 

interesse da FUNCEF; e/ou

e) For definido pela FUNCEF.

Para as hipóteses acima, caberá prévia autorização pela FUNCEF, a fim de 

que o prestador de serviço jurídico seja, posteriormente, reembolsado por meio do 

procedimento de Prestação de Contas (item 8). 

Nas hipóteses acima, observar-se-á o seguinte7:

a) Quando o valor da despesa processual for de até R$ 500,00 (quinhentos 

reais), e o pagamento da guia for exclusivo em outra instituição bancária 

que não a CEF, o pagamento será realizado pelo prestador de serviço e 

este será reembolsado pela FUNCEF, ressalvado o previsto nas letras “c”, 

“d” e “e”;

b) Quando o valor da despesa processual for superior a R$ 500,00

(quinhentos reais), o pagamento será realizado pelo prestador de serviço 

7 Para quaisquer uma das hipóteses, o prestador de serviço jurídico terceirizado deverá observar a execução 

do procedimento previsto neste Guia, tanto para adiantamento como para reembolso. 
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mediante antecipação/repasse de numerário pela FUNCEF, ressalvado 

o previsto nas letras “c”, “d” e “e”;

No caso em que o escritório terceirizado realizar o pagamento da despesa, o 

respectivo comprovante deverá ser imediatamente inserido no sistema PROJURID e 

encaminhado para a FUNCEF de acordo com o procedimento definido neste Guia.

O numerário que tiver sido disponibilizado pela FUNCEF e não utilizado pelo 

escritório terceirizado deverá ser imediatamente devolvido à Fundação, não sendo 

permitida sua utilização para fim diverso ao que motivou a solicitação. A não utilização 

da quantia para o fim específico apresentado quando da solicitação gera ao escritório 

a obrigação de, imediatamente, restituí-lo à FUNCEF, sob pena de sujeição de 

correção e penalidade por infração contratual.

7.2.1 Antecipação/Repasse de Numerários

Para solicitar a antecipação/repasse de numerários à FUNCEF, o escritório 

terceirizado deverá: 

a) Anexar, no PROJURID, os documentos relativos ao processo 

imediatamente após o despacho do juiz/publicação da decisão; 

b) Atualizar a aba Andamento do PROJURID com todas as informações 

relacionadas ao processo; 

c) Atualizar as abas Documento e Decisão do PROJURID com todos os 

documentos e decisões relacionadas ao processo; 

d) Comunicar-se com o advogado interno, por e-mail, apresentando o prazo 

fatal para pagamento em destaque no assunto, os dados do processo e 

um breve relato acerca do objeto da demanda, custas, multa, honorários 

etc., e análise acerca da viabilidade do pagamento que subsidie a tomada 

de decisão;

e) Registrar, no PROJURID, a solicitação de antecipação/repasse de 

numerário, no prazo mínimo de 6 (seis) dias úteis antecedentes ao 

pagamento da despesa, ou seja, D+6; 
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f) Atualizar o campo “Resumo” do dossiê no PROJURID, redigindo um 

Relatório do processo que acompanhará a solicitação de 

antecipação/repasse quando a obrigação de pagamento envolver Multas e 

Penalidades e/ou valor superior a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Observação: O e-mail enviado ao advogado interno deverá ter as informações 

padronizadas, com destaque no Assunto e marcações em negrito, na forma do 

seguinte exemplo:

EXEMPLO:   

“ASSUNTO: PRAZO FATAL: 25/09/2018 - SOLICITAÇÃO DE NUMERÁRIO 

NO PROJURID 3P - DOSSIÊ: 044372 - AUTORA: ILGAR WAGNER BELLO

Solicitação de pagamento de depósito recursal para interpor Recurso de 

Revista com custas de R$ 1.000,00 (um mil reais). Objeto: CTVA. Sentença 

improcedente, recurso ordinário, reformada a improcedência para 

condenar as reclamadas Caixa e FUNCEF ao pagamento do recálculo do 

saldamento e da integralização da reserva matemática, incluindo o CTVA na 

base de cálculo das contribuições vertidas à FUNCEF. Execução provisória.” 

O registro da solicitação no PROJURID deverá ter o campo Observações 

preenchido conforme abaixo:

a) Informação referente a CUSTAS, HONORÁRIOS PERICIAIS, 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ou MULTA. Não havendo custas, 

escrever SEM CUSTAS;

b) Informar a FINALIDADE DO DEPÓSITO. Exemplos: Garantia da 

Execução/Embargos, Pagamento da Condenação, Pagamento 

Condenação/Elidir Multa 10% - art. 523 do CPC, Preparo Recurso Revista, 

RO, etc.;

c) Informar o POLO PASSIVO ou RÉS. Ex.: CAIXA e FUNCEF, FUNCEF, etc.;

d) Informar o teor das condenações (se houver);  
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e) Informar se a condenação é solidária com a CAIXA ou exclusiva da 

FUNCEF;

EXEMPLO

SENTENÇA: Procedente, Parcialmente Procedente, Improcedente.

ACÓRDÃO RO/ACORDÃO APELAÇÃO: Reforma da Sentença – Procedência 

do Pedido/Improcedência do Pedido, ou, ainda Manutenção da Sentença.

ACÓRDÃO RR/RESP: REFORMA.

f) Informar a Fonte de Custeio: DEFERIDA/INDEFERIDA; e

g) Por fim, informar o Objeto da Lide.
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O campo Observações do PROJURID, quando preenchido, poderá ficar na 

forma dos exemplos a seguir:

  EXEMPLOS: 

“PRAZO FATAL: XX/XX/XXXX - SEM CUSTAS. HONORÁRIOS 

SUCUMBÊNCIA: R$ 1.000,00. FINALIDADE DO DEPÓSITO: Garantia do 

Juízo. Elidir aplicação da multa do artigo 523, CPC. POLO PASSIVO: CAIXA e 

FUNCEF. SENTENÇA: Procedente em parte para condenar XXXX. ACÓRDÃO 

APELAÇÃO: Reforma da Sentença para XXXX. ACÓRDÃO RESP: 

manutenção do Acórdão de Apelação. FONTE DE CUSTEIO: indeferida. 

OBJETO DA LIDE: CTVA.”

“PRAZO FATAL: XX/XX/XXXX - CUSTAS: R$ 139,42. FINALIDADE: 

Pagamento de custas para interposição de Agravo de Instrumento. POLO 

PASSIVO: FUNCEF. DECISÃO: Rejeitou a inclusão da CEF no polo passivo 

da demanda. OBJETO: CTVA.”

Feita a solicitação, tendo o Advogado interno autorizado e todos os 

procedimentos no PROJURID sido realizados, a CADJUR emitirá a autorização de 

pagamento.

A FUNCEF creditará na conta corrente do escritório terceirizado, na CAIXA, o 

valor financeiro necessário à realização do pagamento, mediante a observância das 

condições e procedimentos previstos neste Guia.

O escritório deverá comprovar para a FUNCEF, na forma do item 8, que realizou 

o pagamento de despesa para a qual lhe foi antecipado/repassado o numerário. 
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A inobservância, pelo prestador de serviço jurídico terceirizado, de quaisquer 

uma das condições acima será considerado como descumprimento de obrigação 

contratual, sendo cabível a aplicação de penalidade pela FUNCEF. 

7.2.1.1 Procedimento para antecipação/repasse de numerário no PROJURID

    Nº PASSO A PASSO NO PROJURID

     1
Acessar o link abaixo para efetuar o login no sistema Projurid 3P – Despesas 
Administrativas. https://projurid.funcef.com.br/pjweb.net/Default.aspx

     2

Inserir o nome de usuário e senha, os mesmos já cadastrados no Projurid. Se não 

tiver sido cadastrado, solicitar à CADJUR. 

     3

Clicar na opção Despesas A Reembolsar, escolha a opção Lançar Despesas.
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     4

Para localizar o processo que motivou a despesa, o usuário deverá clicar no ícone 

.

Será aberta uma tela com opções para localizar o processo ativo ou encerrado, 

pelo nome (Fonético) pelo nº do processo ou pelo código do Dossiê: 

     5

Após localizar o processo, deverá selecioná-lo, em seguida dê duplo clique.
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     6

Nesta tela, será permitido incluir as seguintes informações:

a) No campo Valor: digitar o valor da despesa a qual se está solicitando a 

antecipação;

b) No campo Identificação Aux.: deve selecionar a opção “Antecipação”, a 

depender do caso;

c) No campo Empr. Interesse: FUNCEF;

d) No campo Modo Pagto: será preenchido de acordo com o modo que se 

realizará o pagamento. Em regra, se o pagamento da Guia puder ser feito 

na CAIXA, então será realizado pela FUNCEF; 

e) No campo Data Vcto; data limite para o pagamento ou de vencimento;

f) No campo Tipo de conta: selecionar o tipo de conta correspondente ao 

pagamento, de acordo com as opções do grid; 

g) No campo Histórico: escolher o tipo de despesa a que se refere a 

solicitação, de acordo com as opções do grid;

h) No campo Tipo Docto: escolher o tipo de documento pelo qual se pagará 

a despesa, de acordo com as opções do grid (Ex: cupom fiscal, guia de 

custas, recibo etc);

i) No campo C. Custo: sempre escolher o centro de custo ao qual a despesa 

deverá ser contabilizada, de acordo com as opções do grid;

j) No campo Tipo de conta: poderá ser custos, custas, depósito recursal, 

judicial, entre outros;

k) No campo Comprovante: deverá ser anexado o documento relacionado à 

despesa; 

l) No campo C. Custo: sempre escolher o centro de custo ao qual a despesa 

deverá ser contabilizada, de acordo com as opções do grid;

m) Observação: inserir informações acerca do tipo de despesa, conforme o 

padrão informado no item 7.2.1, “g”, “Exemplos”, deste Guia; e

n) Complemento: adicionar informações.

o) Após realização de conferência das informações incluídas, poderá clicar 

no botão Confirmar.
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Obs.: Para os casos de antecipação de numerário como “repasse”, esse escritório 

deverá preencher também o campo Núm. Documento com a indicação da conta 

do escritório que receberá o numerário.

     7

Após confirmação, se constatar qualquer inconsistência, o usuário poderá incluir, 

excluir ou modificar os dados inseridos.
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7.2.2 Pagamento direto da despesa – Desembolso do escritório

Excepcionalmente o escritório fará o pagamento direto da despesa, desde que 

tenha sido previamente autorizado pela FUNCEF em razão de qualquer uma das opções 

listadas no item 7.1.1. Por conseguinte, realizará o procedimento de Prestação de 

Contas a fim de obter o reembolso do numerário.

Para prestar contas, o escritório deverá observar o procedimento descrito no item

8

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Algumas despesas processuais poderão vir a ser, excepcionalmente, pagas 

diretamente pelo escritório terceirizado, sendo-lhe cabível, portanto, o reembolso. 

O pagamento direto pelo escritório poderá ocorrer de duas formas: (i) a partir de 

prévia antecipação/repasse de numerário pela FUNCEF ao escritório; ou (ii) por 

desembolso direto passível de restituição, desde que haja previsão no instrumento 

contratual, ou neste Guia.

O escritório deverá comprovar para a FUNCEF que realizou o pagamento de 

despesa processual mediante a inclusão dos respectivos comprovantes no PROJURID 

e a observância dos procedimentos previstos neste Guia nos subitens 7.2.1.1 e 8.3.

Todos os documentos da prestação de contas deverão ter sido inseridos na aba 

Documento do PROJURID previamente ao envio à FUNCEF via ECT, sendo cabível a 

aplicação de penalidade pela FUNCEF em caso de inobservância.

8.1 Prazo para prestação de contas

Os comprovantes relativos ao pagamento de despesa processual, em especial, 

àqueles para os quais tenha havido antecipação/repasse de numerário ao escritório 

terceirizado, deverão ser inseridos na aba Documento do PROJURID imediatamente 

após o respectivo ato de pagamento. 

Após a inclusão dos comprovantes no PROJURID, o escritório terá até 60 

(sessenta) dias, a contar da data de realização da despesa até a chegada da 
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comprovação à Fundação, para enviar a Carta de Prestação de Contas à FUNCEF, aos 

cuidados da GEJUR/CADJUR.

8.2 Comprovantes da prestação de contas

Os comprovantes de pagamento enviados à FUNCEF, tanto em razão da 

antecipação/repasse de numerário como do pagamento direto passível de reembolso, 

deverão observar os seguintes aspectos:

a) Informar o nome completo da parte, número do processo e código do dossiê; 
e

b) Informar o número do processo originário, ainda que tenha sido gerado um 
número novo em razão do desdobramento ou do recurso interposto.

O escritório deverá, também, anexar ao PROJURID e apresentar, para fins de 

prestação de contas, os comprovantes referentes às despesas processuais que foram 

pagas em conjunto com o depósito judicial/recursal, tais como:

a) Custas;

b) Custas – Apelação;

c) Custas – Recurso de Revista;

d) Custas – Recurso Especial;

e) Custas – Recurso Extraordinário;

f) Custas – Recurso Ordinário;

g) Honorários Periciais;

h) Emolumentos;

i) INSS – Recolhimento previdenciário;

j) IR – Recolhimento Fiscal; e

k) IR/INSS.

8.3 Procedimentos da prestação de contas
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O escritório deverá observar os seguintes procedimentos da prestação de 

contas:

a) Registrar a solicitação de reembolso no PROJURID com anexação dos 

comprovantes;

NOTA: Despesas efetuadas dentro do processo diretamente ao Tribunal 

respectivo são denominadas de “Custas Judiciais”, exceto quando se tratar 

de honorários periciais, honorários de sucumbência, multas e penalidades. 

Já as despesas que incorrem fora do processo devem ser lançadas no 

PROJURID como “Custos Processuais”, como por exemplo, despesas 

cartorárias, correios e prepostos. 

b) Enviar uma Carta de Prestação de Contas à FUNCEF, aos cuidados da 

GEJUR/CADJUR, junto com os comprovantes das despesas processuais 

realizadas quinzenal ou mensalmente, devendo informar o período a que se 

refere a despesa e o valor total, limitado ao prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias a partir da data de realização da despesa até a chegada da 

comprovação à Fundação;

c) Encaminhar, juntamente à Carta, o Documento de Reembolso 

confeccionado em folha de papel A4, individualmente para cada dossiê, 

contendo breve relato sobre o processo que justifique a realização do 

pagamento, em especial acerca do objeto da demanda, custas, multa, 

honorários e etc. 

d) Atualizar a aba Andamento do PROJURID com todas as informações 

relacionadas ao processo; 

e) Atualizar a aba Desdobramento/Recurso sempre que houver 

desdobramento que ganhe novo número (RE, REsp, Agravo de Instrumento, 

etc); e

f) Atualizar a aba Documentos do PROJURID com todos os documentos, 

decisões e comprovantes relacionados ao processo e à solicitação de 

reembolso.
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Em relação aos reembolsos, deverá constar um Dossiê por folha, informando 

(vide modelo abaixo):

a) Número do Processo;

b) Número do Dossiê;

c) Parte Contrária;

d) Valor;

e) Descrição da despesa;

f) Boleto com o valor a ser pago;

g) Comprovante de pagamento da quantia pelo escritório;

MODELO DA FOLHA

1)     REEMBOLSO – COMPROVANTE – INTERNET BANKING

O comprovante pode ser impresso no verso, conforme demonstrado abaixo:

TPC 1/2022 - FS



127/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público
TPC 1/2022 - FS



128/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público

2)     REEMBOLSO – COMPROVANTE – FÍSICO

O comprovante deve ser fixado com cola na folha, tendo em vista que 

comprovantes grampeados não serão aceitos pela Fundação, conforme demonstrado 

abaixo:
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  Observação 1:

Para solicitação de reembolso de despesa referente a Multas e Penalidades ou 

cujo valor seja superior a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), deverá ser atualizado o 

campo “Resumo” na aba “Zoom” do PROJURID, incluindo um Relatório do processo o 

qual acompanhará a solicitação de pagamento.

             Observação 2:

As solicitações de reembolso deverão ser enviadas digitalmente, nos casos em 

que o valor máximo de cada comprovante seja de R$ 5.062,37 (cinco mil e sessenta e 

dois reais e trinta e sete centavos), ainda que o valor total da solicitação seja maior.

Nas hipóteses de despesas cujo valor individual ultrapasse o teto 

supramencionado, a solicitação de reembolso deverá ser enviada via correios ou 

entregue fisicamente na FUNCEF.

Gentileza não misturar comprovantes que devem ser enviados digitalmente com 

comprovantes que devem ser enviados fisicamente em uma mesma solicitação.

Observação 3:

Eventuais retificações requeridas pela FUNCEF deverão ser realizadas no prazo 

de 48 horas, sob pena da despesa ser glosada no processo de reembolso.

O breve relato sobre o processo deverá ter as informações padronizadas, 

conforme exemplo abaixo:

EXEMPLO: 

“Solicitação de pagamento de depósito recursal para interpor Recurso de 

Revista com custas de R$ 1.000,00 (um mil reais). Sentença improcedente, 

recurso ordinário, reformada a improcedência para condenar as reclamadas 

Caixa e FUNCEF ao pagamento do recálculo do saldamento e da 

integralização da reserva matemática, incluindo o CTVA na base de cálculo das 

contribuições vertidas à FUNCEF.” 

No caso em que o escritório terceirizado realizar o pagamento da despesa 

processual, especialmente preparo recursal e/ou custas, o respectivo comprovante 
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deverá ser imediatamente inserido no sistema PROJURID e encaminhado para a 

FUNCEF, de acordo com o procedimento definido neste Guia.

A FUNCEF creditará na conta corrente do escritório terceirizado, na CAIXA, o 

valor correspondente ao reembolso, mediante a observância das condições e 

procedimentos previstos neste Guia.

A inobservância, pelo prestador de serviço jurídico terceirizado, de quaisquer 

uma das condições acima será considerado como impeditivo à realização do reembolso 

das despesas processuais e/ou descumprimento de obrigação contratual, sendo 

cabível a aplicação de penalidade pela FUNCEF. 

Nº PASSO A PASSO NO PROJURID

1

Quando um depósito for antecipado ao escritório para que este realize o 

pagamento, na tela inicial após o login, seguir os seguintes procedimentos: 

a) Clicar em em Depósitos;

b) Clicar em Depósitos a Comprovar; 
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2

Na tela seguinte: 

a) Selecionar o processo; 

b) Clicar em Ações; 

c) Clicar em Comprovar;

3

Na tela seguinte, preencher os campos, conforme abaixo: 

a) No campo Data depósito; preencher com a data em que foi realizado o 
depósito; 

b) No campo Situação Dep.: manter o preenchimento automático: Aprovado

c) No campo Modo de Pagto: será preenchido de acordo com o modo que se 
realizará o pagamento, via de regra por crédito em conta na CAIXA;

d) No campo Comprovante: anexar o comprovante do depósito; 

e) No campo Num.Conta Créd: preencher o número da conta do depósito; 
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f) Clicar em Confirmar.      

4

Após a realização do procedimento de prestação de contas pelo escritório, a 

CADJUR confirma o recebimento por meio da visualização da guia de pagamento 

autenticada, inserida no PROJURID. A visualização será na opção Depósitos > 

Depósitos Efetivados.
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8.4 Avaliação da prestação de contas

Caso algum documento da prestação de contas não tenha sido inserido na aba 

Documento do PROJURID previamente ao envio à FUNCEF, será cabível a aplicação 

de penalidade pela FUNCEF ao escritório.

Os comprovantes apresentados na prestação de contas serão analisados pela

CADJUR e, caso haja algum em desconformidade ao previsto neste Guia, este será 

desconsiderado para fins de reembolso, sendo cabível a glosa no montante apresentado 

pelo escritório terceirizado. 

9. DO REGISTRO DE EXECUÇÃO DEFINITIVA OU PROVISÓRIA 

Quando o processo alterar de fase, ou seja, de conhecimento para execução, o 

advogado deverá registrar no PROJURID, seja ela definitiva ou provisória.

Nº PASSO A PASSO NO PROJURID

a) Acessar o PROJURID através do link abaixo: 
https://projurid.funcef.com.br/pjweb.net/Default.aspx
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b) Abrir a aba Processo;

c) Clicar no botão Ativo; 

d) Inserir o número do dossiê;

e) Clicar no botão Executa;

f) Clicar na aba Detalhes; 

g) Selecionar a opção Em Execução. 

1

2 h) Clicar no botão 
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3

Na tela seguinte, preencher os campos:

a) No campo Data Execução: inserir a data posicionada do cálculo (data 

até quando foi atualizado o valor de execução informado no campo 

Valor Execução); 

b) No campo Data Citação Exec.: colocar a data do recebimento do 

mandado de citação;

c) No campo Tipo de Garantia: campo novo com seleção de opção de 

garantias à execução, como: Cotas, Dinheiro (Depósito Judicial), 

Imóvel, Seguro Fiança e Garantia não apresentada;

d) No campo Valor Execução: inserir o valor apurado no cálculo da 

execução (deve coincidir ao valor observado para inserir a data no 

campo Data Execução); 

NOTA: Quando a condenação for total e exclusiva para a Patrocinadora deve-

se preencher o campo Valor Execução com o valor zero (0,00) e no 

campo Modo Contabiliza selecionar a opção Contabiliza pela Probab 

Perda e solicitar, por meio de mensagem eletrônica direcionada à 

caixa da CADJUR, a alteração da probabilidade de perda do pedido 

para “Remota”.

Quando a reserva matemática for deferida exclusivamente para a 

Patrocinadora, o preenchimento do campo Valor Execução deve 

considerar somente o valor financeiro desembolsado pela FUNCEF 
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(depósito judicial) e no campo Modo Contabiliza deverá ser 

selecionada a opção Contabiliza pela Probab Perda.

e) No campo Fase de Execução: se provisória ou definitiva;

f) No campo Modo Contabiliza: a regra geral para seleção no 

preenchimento é Contabiliza pela Probab Perda, EXCETO quando a 

execução for exclusiva para os objetos do Acordo Operacional (abono, 

auxílio alimentação, cesta alimentação e PAMS). Nestas situações 

deverá ser preenchido o campo Valor Execução com o valor devido e 

no campo Modo Contabiliza selecionar a opção Ignorar Execução;

g) No campo Observações: escrever breve resumo contemplando os 

principais aspectos da execução. Deve ser preenchido com a indicação 

de qual valor foi registrado no campo Valor Execução (de acordo com a 

prioridade explicada abaixo) e informações sobre a reserva matemática, 

se for o caso. Deve constar os valores e a segregação destes por 

pessoas nas ações plúrimas e coletivas.
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NOTA: Qual valor deverá ser registrado no campo Valor Execução? Há 

para o preenchimento deste campo uma ordem de prioridade, qual seja:

1º) Valor homologado em juízo;

2º) Valor apresentado pela Parte Autora ou Perito prevalecendo o de maior 

valor; 

3º) Valor apresentado pela FUNCEF;

4º) Valor do depósito judicial (incluir o valor da reserva, quando deferida 

solidariamente ou indeferida); e 

5º) Valor do pedido corrigido (quando ainda não apurado valor).

NOTA: Concluída a fase de execução, deve-se alterar o status da execução 

para Encerrado e informar no campo “Data Baixa” a data da baixa.
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NOTA: Sempre que houver implementação na folha de pagamento dos 

assistidos e pensionistas, além de notificar à CADJUR, o advogado deverá 

atualizar a aba Execução/Obrigação.

10. DA PENHORA DE BEM IMÓVEL/MÓVEL

As constrições são realizadas mediante a lavratura do respectivo termo de 

penhora sobre os bens móveis e imóveis de propriedade da Fundação, em função da 

necessidade de se discutir a pertinência da totalidade da condenação que foi arbitrada 

ou apresentada como devida pela parte contrária.

Em caso de penhora, o Escritório deverá adotar as seguintes medidas: 

a) Penhora sobre bens móveis ou imóveis: Informar imediatamente à 

FUNCEF a ocorrência da penhora, encaminhar relatório sobre o caso e 

verificar eventuais matérias para embargos à execução. 

b) Penhora sobre valores em conta bancária da FUNCEF: informar ao 

Advogado Interno e a Coordenação de Administração Jurídica ("CADJUR"), 

em 24h (vinte e quatro horas) a contar da ocorrência, encaminhando a 

decisão judicial que determinou o bloqueio em conta para que a FUNCEF, 

juntamente com o escritório, possa estabelecer a melhor solução ao caso 

concreto. 

NOTA: Adotar a máxima cautela, atentando-se quanto à pertinência da penhora 

em face do histórico processual e ao prazo para a interposição de recursos cabíveis;

11. DO LEVANTAMENTO DE ALVARÁ 

A Fundação efetua depósito de valores para fins de interposição de recursos ou 

garantia do Juízo. Por vezes haverá valor residual ou decorrente de condenação em 

valor menor que o depositado, quando, então, haverá a necessidade de recuperação do 

numerário pelo escritório terceirizado, cujo procedimento se denomina Levantamento 

de Alvará.
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O levantamento de alvará poderá ocorrer de três formas, excludentes entre si: 

(i) por meio do serviço de centralização de alvará da CAIXA; ou (ii) por levantamento 

com imediata transferência identificada (TED) para a conta da Fundação na CAIXA; ou 

(iii) por emissão de boleto bancário.

11.1 Procedimento de levantamento de Alvará perante a CAIXA: envio para a 

FUNCEF 

A FUNCEF é usuária do serviço fornecido pela CAIXA de Centralização de 

Alvarás Judiciais, a fim de facilitar o controle processual e a gestão financeira pelo 

recebimento de recursos de depósitos judiciais com agilidade e segurança. 

Esse procedimento contempla Alvarás Judiciais de qualquer valor, expedidos 

pela Justiça Estadual e Trabalhista em todo o território nacional, cuja quantia esteja 

depositada na instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Caberá ao escritório, sequencialmente:

A) Comunicar ao advogado interno responsável pela demanda a disponibilização 

do Alvará pelo Juízo e que o retirará dos autos;

B) Anexar o Alvará no respectivo dossiê do sistema PROJURID, na aba 

“Documento”;

C) Enviar um e-mail à CADJUR (cadjur@funcef.com.br), com cópia para o 

advogado interno responsável pela demanda, relacionando as seguintes 

informações, individualmente para cada alvará que será enviado: 

· código de dossiê de cadastro no PROJURID do processo ao qual o alvará 

corresponde;

· número do processo; 

· nome da parte; 

· valor do Alvará; 

· arquivo digital do Alvará; 

· tipo de recurso que ensejou o depósito; 

· data de vencimento.
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D) Enviar, a cada 7 dias, os Alvarás físicos acumulados no período à 

FUNCEF/CADJUR, por meio do serviço de carta registrada da ECT (Correios). 

NOTA: Na hipótese de o Alvará ter sido emitido eletronicamente, não será necessário 

o envio da via impressa, devendo realizar apenas o procedimento descrito de “A” até 

“C”.

Recebidos os alvarás, a CADJUR adotará as providências perante a CAIXA. 

A inobservância, pelo prestador de serviço jurídico terceirizado, de quaisquer 

uma das condições acima será considerado descumprimento de obrigação contratual,

sendo cabível a aplicação de penalidade pela FUNCEF. 

11.2 Procedimento de levantamento de Alvará perante demais instituições 

financeiras (em valor a partir de R$ 10 mil): TED para a conta da FUNCEF

Esse procedimento de levantamento com imediata transferência identificada 

(TED) para a conta da FUNCEF na CAIXA correrá quando se tratar de Alvarás Judiciais 

no valor a partir de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja quantia esteja depositada em 

qualquer outra instituição financeira que não seja a CAIXA.

Caberá ao escritório, sequencialmente:

A) Comunicar ao advogado interno responsável pela demanda a disponibilização 

do Alvará pelo Juízo e que o retirará dos autos;

B) Anexar o Alvará no respectivo dossiê do sistema PROJURID, na aba 

“Documento”;

C) Solicitar à CADJUR, por meio de e-mail (cadjur@funcef.com.br) com cópia para 

o advogado interno responsável pela demanda, autorização para realizar a 

transferência identificada (TED) para a conta corrente da FUNCEF na CAIXA.

D) No e-mail deverão estar relacionadas as seguintes informações do alvará cuja 

quantia será levantada e imediatamente transferida por TED para a FUNCEF: 

· código de dossiê de cadastro no PROJURID do processo ao qual o alvará 

corresponde; 

· número do processo; 
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· nome da parte; 

· valor do Alvará; 

· arquivo digital do Alvará; 

· tipo de recurso que ensejou o depósito; 

· data de vencimento.

E) Quando for autorizado pela CADJUR, o terceirizado deverá, logo no início do 

expediente bancário do dia agendado, realizar o levantamento e imediato TED 

da quantia para a conta da Fundação na CAIXA, a fim de que a transação seja 

concluída a tempo de ser internamente identificada antes que se encerre o 

expediente bancário; 

F) Anexar o comprovante no respectivo dossiê do sistema PROJURID, na aba 

“Documento”; e

G) Enviar e-mail à CADJUR informando a realização da operação.

NOTA 1: As agências do Banco do Brasil que sejam autorizadas a fazer o levantamento 

de depósitos judiciais, localizadas nas Capitais dos Estados, possuem a competência 

de realizar a mesma transação com os Alvarás oriundos de Comarcas do interior do 

Estado e fazer uma TED para a conta da Fundação na CAIXA. 

NOTA 2: É vedado o depósito direto em conta bancária da FUNCEF.

A inobservância, pelo prestador de serviço jurídico terceirizado, de quaisquer 

uma das condições acima será considerado descumprimento de obrigação contratual,

sendo cabível a aplicação de penalidade pela FUNCEF. 

11.3 Procedimento de levantamento de Alvará perante demais instituições 

financeiras (valor inferior a R$ 10 mil) ou em caso de Quantia da Fundação 

na conta do Escritório: por meio de Boleto Bancário

Esse procedimento será utilizado em dois cenários: 
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· Quando houver Alvará Judicial em valor inferior a R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), cuja quantia esteja depositada em qualquer instituição 

financeira, diversa da CAIXA; ou

· Excepcionalmente, quando houver quantia oriunda de Alvará Judicial que 

esteja depositada na conta do escritório.

Caberá ao escritório, sequencialmente:

A) Comunicar ao advogado interno responsável pela demanda a disponibilização 

do Alvará pelo Juízo e que o retirará dos autos;

B) Anexar o Alvará no respectivo dossiê do sistema PROJURID, na aba 

“Documento”;

C) Solicitar à CADJUR, por meio de e-mail (cadjur@funcef.com.br) com cópia para 

o advogado interno responsável pela demanda, a emissão de Boleto Bancário, 

relacionando as seguintes informações: 

· código de dossiê de cadastro no PROJURID do processo ao qual o alvará 

corresponde; 

· número do processo; 

· nome da parte; 

· valor do Alvará; 

· arquivo digital do Alvará; 

· tipo de recurso que ensejou o depósito; 

· data de vencimento.
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D) Receber o Boleto enviado pela CADJUR (vide modelo abaixo): 

E) Realizar o levantamento e imediata liquidação do Boleto na data do 

vencimento (em até 5 dias úteis após a emissão), a fim de evitar o 

comprometimento do fluxo de caixa da Fundação;

F) Anexar o comprovante no respectivo dossiê do sistema PROJURID, na aba 

“Documento”; e

G) Enviar e-mail à CADJUR informando a quitação do Boleto.

NOTA: É vedado o depósito direto em conta bancária da FUNCEF.

Os valores tratados nos itens 11.1 e 11.2 referem-se tão somente a levantamento 

de valores anteriormente dispendidos pela Fundação. Nos casos em que o participante 

e/ou CAIXA forem intimados a realizarem aportes financeiros, as informações deverão 

ser repassadas, por e-mail, ao advogado interno que cuidará de promover as medidas 

cabíveis e, caso seja necessário, demandará o escritório. 

A inobservância, pelo prestador de serviço jurídico terceirizado, de quaisquer 

uma das condições acima será considerado descumprimento de obrigação contratual,

sendo cabível a aplicação de penalidade pela FUNCEF. 

11.4 Procedimento para levantamento de alvará (FUNCEF não é parte)
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O escritório deverá encaminhar ao advogado interno, quando solicitado por este, 

a inicial do processo, as principais decisões e os cálculos homologados no processo 

para que sejam tomadas as providências internas relacionadas aos impactos 

financeiros/atuariais. 

Em havendo necessidade, o escritório será demandado pelo advogado interno 

para adotar algum dos procedimentos para levantamento de alvará descritos acima.   

11.5 Convolação de valores

Expedido o alvará à Parte, o escritório deverá adotar os seguintes 

procedimentos: 

a) Solicitar à instituição bancária o extrato de movimentação da conta; 

b) Incluir no PROJURID o documento que valide a convolação (pode ser alvará 

expedido em favor da contraparte, despacho ou certidão contendo a 

informação de que o referido depósito foi convertido para pagamento da 

condenação) e o extrato bancário obtido;

c) Registrar na aba Andamento um relato sobre os principais eventos ocorridos 

no processo, do início até a oportunidade da convolação;

d) Encaminhar e-mail ao advogado interno e à CADJUR anexando a decisão e 

o extrato bancário, informando a atualização de informação no PROJURID. 

12. DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO

Quando o processo estiver apto a ser encerrado, ou seja, tiver ocorrido o 

arquivamento/baixa definitivo (a) pelo Juízo, o escritório deverá realizar os seguintes 

procedimentos: 

a) Registrar, no PROJURID, a decisão sobre a baixa definitiva e/ou trânsito 

em julgado do processo, conforme orientações abaixo: 

Nº PASSO A PASSO NO PROJURID

     1 a) Digitar o número do dossiê ao qual corresponde o processo; 
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b) Clicar no botão Enter; 

c) Clicar na Opção Detalhes; 

d) Selecionar a opção Decisão; 

  2

e) Na tela seguinte, clicar no botão Incluir: 

3

Na tela seguinte, o escritório deverá incluir as seguintes informações sobre a 

Decisão: 

f) Data da decisão, da publicação e de autuação; 

g) Grau Decisão: Instância do judiciário que proferiu a decisão; 
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h) Tipo da Decisão: sempre deverá constar “Decisão Final”;  

i) Caso seja fixada multa na decisão, o escritório deverá incluir as 

informações nos campos “Data Inc. Multa”, “Alíquota Multa”, “Valor 

Multa”, “Descrição Multa” e "Periodicidade Multa”; 

j) No campo resumo, deverão ser incluídas as seguintes informações: 

I. Características da sentença: Decisão Final, se Procedente ou 

Improcedente ou Declínio de competência ou Extinto sem resolução ou 

Acordo; Condenação, se Solidária ou Subsidiária ou Exclusão da 

Funcef ou Exclusão da CAIXA; Fonte de Custeio, se Deferida -  

Contribuição e/ou Reserva – ou Indeferida; Cota Parte, se Participante 

e/ou Patrocinador; Aporte, se Participante e/ou Patrocinador;

II. Data da baixa definitiva; 

III. Se houve implementação definitiva de parcela. Em caso positivo, incluir 

o objeto da parcela, a data de implementação, o valor da primeira 

parcela, o número da Comunicação Interna – CI/NUP que informou a 

implementação e o índice de correção da parcela definido pelo juízo; 

IV. Depósitos realizados no processo, sejam eles judiciais, recursais ou 

complementares, informando, ainda, a data em que foram realizados; 

V. Se os valores depositados foram levantados, devendo informar qual 

parte os levantou e identificar a natureza dos depósitos levantados, ou 

seja, se são recursais, judiciais ou complementares. Ademais, faz-se 

necessário informar seus valores e a data em que o levantamento foi 

efetuado;

VI. Informações acerca da regularização dos valores de depósitos judiciais, 

recursais e sobre a baixa de gravames, ou seja, todos esses valores 

devem ter sido levantados, convolados, ou retirado o respectivo 

gravame. Para tanto, a advogado deve conferir todas as informações 

disponíveis no processo.

IMPORTANTE: O processo só estará apto ao encerramento pela 

CADJUR se não houver nenhum valor financeiro pendente de 

levantamento ou convolação. 

TPC 1/2022 - FS



148/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público

VII. Se houve ou não tutela antecipada/liminar deferida no processo. Em 

caso afirmativo, informar a data de início e revogação. 

VIII. Breve resumo sobre a decisão que determinou a baixa 

definitiva/transito em julgado do processo. 

k) Clicar no botão           para acrescentar itens da Decisão; 

l) Informar o objeto relacionado à decisão. 

m) Selecionar o “Resultado” da decisão, devendo estar de acordo com

desfecho do processo; 

n) Incluir valores financeiros que foram definidos na decisão: Val. Financ. 

Próprio: quantia que caberá à FUNCEF, Valor Financ. 

Patrocinadora: quantia que caberá à CAIXA, Val. Contrib. 

Participante: valor da contribuição do participante após a 

implementação da parcela, se houver, bem como a data da 

implementação. 
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IMPORTANTE: Ainda que não existam valores a título de condenação ou 

depósitos recursais/judiciais, os campos previstos na alínea “n” deverão ser 

preenchidos com o “0” (zero). 

b) Incluir a decisão sobre o arquivamento/baixa do processo, a Certidão de 

trânsito em julgado e de diligências de baixa do processo na aba 

Documento do PROJURID, conforme orientações do Passo a Passo 

constante no item 4.3 deste Guia. 

c) Registrar, no PROJURID, que o processo está pendente de encerramento, 

conforme orientações abaixo: 

  Nº PASSO A PASSO NO PROJURID

   1

a)  Inserir o número do dossiê;

b)  Clicar no botão Executa;

c)  Clicar no botão Ações;

d) Clicar no menu Encerramento Tribunal
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d)  Na tela seguinte, clicar no campo Data Encerr. Tribunal e selecionar a data 

de arquivamento do processo; 

e)  Clicar no menu Confirmar;

NOTA: A fim de evitar quaisquer dúvidas quando da baixa dos processos, é de 

fundamental importância que todos os campos descritos do Passo a Passo sejam 

devidamente preenchidos. 

NOTA: A CADJUR realizará conferência das informações constantes no PROJURID 

junto ao Tribunal no qual tramita o processo. Caso haja divergência de informações, o 

escritório deverá realizar as devidas correções. 
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IMPORTANTE: O não preenchimento ou preenchimento incorreto e reiterado das 

informações no PROJURID ensejará a aplicação de penalidade pela FUNCEF, 

conforme previsão contratual. 

13. DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS

Trata-se dos valores devidos pela Fundação ao escritório de advocacia, em 

razão dos serviços prestados. Para fazer jus ao recebimento, o escritório terceirizado 

deverá observar todas as regras e condições estipuladas no instrumento contratual 

firmado. Considera-se que:

a) Honorários fixos: pagamento devido em razão dos serviços prestados de 

acompanhamento mensal dos processos em tramitação, cujos parâmetros 

utilizados para pagamento estão previstos no contrato de prestação de 

serviço celebrado com o terceirizado.

b) Honorários por hora trabalhada: pagamento devido em razão dos serviços 

prestados na seara consultiva, cujos parâmetros utilizados estão previstos 

no contrato de prestação de serviço celebrado com o terceirizado. 

NOTA: Nos casos em que houver mais de um contrato firmado entre a FUNCEF e o 

escritório, far-se-á necessário a identificação de cada um dos instrumentos em Notas 

Fiscais distintas.

13.1 Procedimento para o pagamento dos honorários

Mensalmente, no último dia útil, a CADJUR deverá emitir o relatório de apuração 

dos processos ativos para a cobrança dos honorários. 

Após emissão do relatório, a CADJUR realizará o envio para os respectivos 

responsáveis em cada terceirizado.

O escritório deverá realizar a apuração do quantitativo, bem como a conferência 

das informações encaminhadas e manifestar o “de acordo” à CADJUR.
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Após a análise do relatório e consenso das informações, a CADJUR fará a 

emissão e envio do NUP do Formulário de Pagamento e Lista de Processos Pagos ao 

Escritório para emissão da nota fiscal. 

O pagamento será realizado em até 10 dias úteis após o recebimento da nota 

fiscal.   

NOTA:  Caso haja divergência nas informações prestadas pelo Escritório no relatório, a 

CADJUR encaminhará por e-mail as inconsistências apuradas e solicitará 

esclarecimentos, com vistas ao consenso dos dados. 

13.2 Envio da Nota Fiscal

A Nota Fiscal será emitida pelo escritório, contemplando o NUP do Formulário 

de Pagamento e Lista de Processos Pagos e deverá ser encaminhada à CADJUR no 

mês subsequentemente em que ocorreu a prestação de serviços objeto da cobrança.

A contar do recebimento da Nota Fiscal, a FUNCEF realizará o pagamento em 

até 10 (dez) dias úteis. 

NOTA: Em razão do fechamento anual, a nota fiscal referente ao serviço 

prestado em dezembro deverá ser encaminhada até o dia 20 desse mês, de modo que 

o pagamento seja antecipado e todo serviço prestado no ano seja pago dentro da 

competência. 

13.3 Penalidade por cobrança indevida

Em caso de pagamento indevido de honorários/remuneração por serviços não 

prestados, ou dúplice cobrança - inclusive quanto a processos já arquivados ou em 

instâncias superiores, sob o patrocínio de outra Sociedade, o escritório deverá 

ressarcir o valor à Fundação devidamente corrigido pelo índice indicado no contrato, 

salvo hipótese de engano justificável por parte do escritório e aceito expressamente 

por esta Fundação.

Nota 1: Para recebimento dos honorários advocatícios, bem como adiantamento e/ou 

ressarcimento de despesas, o escritório deverá manter conta corrente na instituição 

financeira Caixa Econômica Federal.
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Nota 2: A não observância de alguns dos itens da Nota Fiscal, tais como o valor da 

nota, o mês de referência relativo à cobrança ou inconsistência com os dados 

constantes do sistema PROJURID, implicará no atraso ou retenção no pagamento.

14 DO DESLOCAMENTO DE ADVOGADOS - DESTACAMENTO

Em caso de necessidade de deslocamento para atividades em outras cidades, 

como audiências ou despachos com juízes, o advogado terceirizado deverá encaminhar 

e-mail ao advogado interno, com cópia para a CADJUR (cadjur@funcef.com.br), com 

ao menos 10 (dez) dias de antecedência do compromisso, solicitando a emissão das 

respectivas diárias e passagens. 

O e-mail deverá conter as seguintes informações: 

NOTA: Os casos de emergência serão tratados em caráter de exceção, desde 

que devidamente justificados.

Os cancelamentos de diárias e passagens deverão ser evitados, uma vez que 

geram custos à Fundação em razão de multas aplicadas ou pela impossibilidade do 

cancelamento da passagem e/ou hospedagem. Se o cancelamento for inevitável, será 

imprescindível apresentar justificativa à FUNCEF.

A despesa com alimentação está limitada ao valor constante na Tabela de 

Diárias utilizada pela FUNCEF para o cargo de Advogado III, qual seja, R$ 77,00 

(setenta e sete reais), reembolsáveis após a apresentação dos comprovantes. 

15 ANEXOS

Nome do passageiro:
Área de lotação: 
Destino:
Horários aproximados de voo ida:
Horários aproximados de voo volta:
Localização de hotel:
Assunto do destacamento:
Necessidade de ir no dia anterior ao compromisso:
Necessidade retornar dia posterior ao compromisso:
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Formulário 1 – Formulário para Solicitação de Boleto

                                         

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE BOLETO

PRAZO: ____/____/____

ANEXO: Cálculos abertos que originaram as contribuições

FSB – Versão 01 – 01/2018 NUP: 
Nº 
FSB:

Processo Nº

Vara

Reclamante/Autor (a)

Objeto deferido

Valor que deve constar no boleto

Cota Parte Reclamada

Cota Parte Reclamante

Período de apuração das contribuições

Plano de Benefícios onde o montante deverá ser apropriado

Data de Vencimento do Boleto

Advogado Responsável
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Formulário 2 - Formulário de Cálculo

Formulário de Cálculo

PRAZO:          

Processo nº: Vara: Comarca/UF:

Autores: CPF: 

Reclamadas
:

FUNCEF CAIXA OUTRAS:
Clique aqui para digitar texto.

OBJETO DA CONDENAÇÃO (PROCEDENTES):

Abono Concessão de Benefício Revisão FUNCEF

Benefício Conforme o Termo
Expurgos Inflacionários - Reserva 
Matemática

CTVA

Função de Confiança Fundo Revisão Benefício Saldado IPAC

Horas-Extras Vantagens Pessoais PCS - PARIDADE

Recuperação Perdas Inflacionárias Auxílio-Alimentação Cesta Alimentação

Resgate - Diferenças Resgate - Expurgos Inflacionários Limitador de Idade

PREVHAB/EX-Caixa Seguros Reconhecimento/Reversão Pensão

Outros (especificar): 

ESCOLHA O TIPO DE SOLICITAÇÃO

RESUMO DAS PRINCIPAIS DECISÕES:

RESULTADO FINAL DA CONDENAÇÃO:

PRINCIPAIS ANDAMENTOS E DECISÕES DA EXECUÇÃO:

PARÂMETROS CÁLCULOS
MANIFESTAÇÃO 
DOCUMENTO FLS.:  
Clique aqui para digitar 
texto.

FASE PROCESSUAL:
Escolher um item.

CONDENAÇÃO:
Escolher um item.
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RESERVA MATEMÁTICA: 
SIM, CÁLCULO ÁREA SIM, CÁLCULO ANALISADO

NÃO

Fonte de Custeio Deferida:
Escolher um item.

Responsável pelo Custeio: 
RECLAMANTE

PATROCINADORA

DATA AJUIZAMENTO 
DA AÇÃO

_______/____________/__________

ACOLHIMENTO 
PRESCRIÇÃO:  

SIM
A partir de: Não

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:  Escolher 
um item.
Outros (especificar): 

JUROS DE MORA: Escolher um 
item.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: scolher 
um item.

Especificar:

MULTA: Escolher um 
item.

Especificar:

ALVARÁS EM FAVOR DA FUNCEF (PROCESSOS EXCLUSIVOS CAIXA)

VALOR R$ DATA:

VALOR R$ DATA

DISCRIMINATIVO CÁLCULO/DEPÓSITO

ENCAMINHAR DISCRIMINATIVO 
DO CÁLCULO

SIM, CÁLCULO ÁREA

SIM, CÁLCULO ANALISADO NÃO

Advogado 
Responsável:

NOTA: Formulário – Pedido de Cálculos Trabalhista/Cíveis é o formulário padrão 

adotado para fins de encaminhamento dos dados relativos aos pedidos de cálculos 

trabalhistas/cíveis que deverão contar com o pronunciamento da área técnica interna da 

FUNCEF.
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Formulário 3 – Formulário Subsídios Empréstimo/Financiamento Habitacional

Subsídios Empréstimo/Financiamento Habitacional

PRAZO PARA RESPOSTA:  
FATAL: 

Selecione uma 
data.

Fase do 
processo:

Escolher um item.

Processo 
nº:

Vara: Comarca/UF:

Autor(es): CPF(s):
Inserir nome(s) do(s) autor(es) Inserir CPF(s)

Ré(s): Escolher Ré(s)

Objetos da lide:

Breve relato da demanda 
(caso necessário):
Operação com  
participante:

Escolher um item.

Contrato 
nº.:

Modalidade: Escolher uma modalidade.

Solicitação:

Análise de Laudo 

Análise de proposta de acordo

Manifestação sobre cálculos

Pedido de Subsídios 

Quesitos e indicação de Assistente Técnico

Solicitação de documentos

Descrição :

Solicitação de documentos:

Apólice de seguro

Baixa de hipoteca

Compr. crédito em conta bancária

Comprovante de quitação

Outros (especificar):

Contrato original

Cópia do contrato

Emissão de boleto bancário

Evolução do saldo devedor

Laudo comprova

Laudo de avaliação

Prestações em atraso

Prestações pagas

Especificar outros.
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Resultado Final da Condenação
Descrever o que restou deferido.

Alterações no contrato:

Sistema de 
amortização:

Escolher um item. Especificar 
outro.

Índice de reajuste do saldo 
devedor:

Escolher um item. Especificar 
outro.

Reajuste das parcelas: Escolher um item. Especificar outro.
Juros: Escolher um item. Especificar outro.
Complementação/observações

Depósitos
Feitos pela FUNCEF:

Data do depósito Valor em R$
Natureza do 
depósito

Levantamento
Data 
levantamen
to

Data Data
Data Data
Data Data
Data Data
Data Data
Data Data
Data Data
Data Data
Feitos por outros: Especificar outros

Data do depósito Valor em R$
Natureza do 
depósito

Levantamento
Data 
levantamen
to

Data Data

Data Data

Data Data

Data Data

Cálculos

Cálculo/impugnação:

Cálculo do(s) autor(es)

Cálculo da Contadoria

Cálculo Pericial

Fase do processo

Solicitação: Escolher um item. Fase do processo
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Parâmetros a serem considerados

Sistema de amortização: Escolher um item. Especificar 
outro.

Índice de reajuste do saldo devedor: Escolher um item. Especificar 
outro.

Reajuste das parcelas: Escolher um item. Especificar outro.
Juros: Escolher um item. Especificar outro.
Complementação/observações

Custas e Honorários Advocatícios

Clique aqui para digitar o texto

Proposta de Acordo

Informar a proposta de acordo do mutuário

Outros Processos (correlatos ao caso)

Descrever o que restou deferido

Advogado Responsável

Data do ajuizamento/citação:

Data

Acolher prescrição:

s/n Dat
a 
pre
sc.
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Formulário 4 – Formulário de Implementação

FORMULÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO

PRAZO: ____/____/_____

Processo nº: Vara:
Comarca/
UF:

Autor(es): CPF: 

Rés/Reclamadas: (   ) FUNCEF   (   ) CAIXA  Outras:________________________________

Objetos da Lide:

Resumo das Principais Decisões:

Resultado Final da Condenação:

Principais andamentos da fase de execução (provisória/definitiva):

Parcelas / Parâmetros a serem considerados nos cálculos:

IMPLEMENTAÇÃO
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(    ) Implementação de Tutela Antecipada (    ) Revogação de Tutela Antecipada

Descrever o que restou Deferido:

Data de Início da Tutela: Data de Término da Tutela:

Responsável pelo Cumprimento da 
Tutela:

(   ) CAIXA (   ) FUNCEF

(   ) Implementação Definitiva Data de Início da Implementação:

(    ) Cálculo FUNCEF (    ) Outro: fls.

Pagamento 
da 13º 
Parcela 
(Abono 
Anual)

(    ) SIM

(    ) NÃO

Forma de Reajuste do 
Benefício:

(    ) ACT CAIXA

(   ) Regulamento do Plano

(   ) Outro:

Condenação:

(    ) Solidária (   ) Exclusiva FUNCEF
(   ) Exclusiva 
CAIXA

(   ) 
Subsidiá
ria

(    ) Outras: ___________________________________________

Depósitos Feitos pela FUNCEF:

Data do Depósito Valor Depositado
Natureza do 
Depósito

Levantamento
s feitos pelo 
autor:

Data do 
Levantame
nto:
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Depósitos Feitos pela CAIXA:

Data do Depósito Valor Depositado
Natureza do 
Depósito

Levantamento
s feitos pelo 
autor:

Data do 
Levantame
nto:

Fonte de 
Custeio:

(   ) NÃO (   ) SIM

(   ) RESERVA MATEMÁTICA

(   )   CONTRIBUIÇÃO

COTA 
PARTE:

(   ) PARTICIPANTE

(   ) PATROCINADORA

RESPONSÁVEL PELO 
APORTE:

(   ) PARTICIPANTE

(   ) PATROCINADOR

Advogado Responsável: 
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Formulário 5 – Formulário de Perícia

                                                                                

FORMULÁRIO PERÍCIA

PRAZO: ____/____/____

Processo nº.: Vara: Comarca/UF:

Autor(es): CPF:
Rés/Reclamadas: (   ) FUNCEF (    ) CAIXA Outras: 

(   ) QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO

Fase: (   ) Conhecimento (    ) Execução

Tipo de Perícia: (   ) Atuarial (   ) Contábil

Perito Nomeado:
Contato (se 
houver):

(   ) LAUDO TÉCNICO

Fase: (   ) Conhecimento (    ) Execução

Tipo de Perícia: (   ) Atuarial (   ) Contábil

Perito Nomeado:
Contato (se 
houver):

(   ) ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL

Fase: (   ) Conhecimento (    ) Execução

Tipo de Perícia: (   ) Atuarial (   ) Contábil

Perito Nomeado:
Contato (se 
houver):

Resultado final da condenação (fase de execução):

Principais andamentos da fase de Perícia:

Advogado Responsável: 

FP – Versão 01 – 01/2018 NUP: 
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Nº FP:
   

Formulário 6 – Formulário de Pedidos Diversos

FORMULÁRIO DE PEDIDOS DIVERSOS

PRAZO: ____/____/____

Processo nº.: Vara: Comarca/UF:

Autor(es): CPF:

Rés/Reclamadas: (   ) FUNCEF (    ) CAIXA Outras: 

(   ) PEDIDO DE SUBSÍDIO TÉCNICO

Descrição do Pedido

(   ) ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS

Documentos:

Advogado Interno: 
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ANEXO III – TABELA DE DILIGÊNCIAS

TPC 1/2022 - FS



166/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público
TPC 1/2022 - FS



167/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público
TPC 1/2022 - FS



168/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público

ANEXO IV – DISPOSIÇÕES SOBRE A LEI GERALDE PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS

1.1 A CONTRATADA se responsabiliza pela realização da prestação de serviços 

objeto do presente Contrato em conformidade com a Lei n. 13.709/2018 – Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), às legislações e normativos 

aplicáveis e relacionados à proteção de dados pessoais, bem como à Política de 

Privacidade e Proteção de Dados da CONTRATANTE. 

1.2. Para efeitos de aplicação da LGPD, as Partes reconhecem que a 

CONTRATANTE figura como Controladora de dados pessoais (“Controladora”) 

e a CONTRATADA como Operadora de dados pessoais (“Operadora”). 

1.3 A CONTRATADA, na qualidade de Operadora, deverá prestar os serviços em 

conformidade com as definições, regras e obrigações estabelecidas pela LGPD 

e realizará o tratamento dos dados pessoais e/ou sensíveis exclusivamente 

necessário para os fins previstos no presente Contrato de acordo com as 

instruções repassadas pela CONTRATANTE, nos termos do presente 

instrumento e da Política de Privacidade e Proteção de Dados da 

CONTRATANTE. 

1.3.1 As cláusulas do presente Contrato não isentam a CONTRATADA, na condição 

de Operadora, das demais obrigações às quais as operadoras de dados estão 

sujeitas em decorrência da LGPD ou outra legislação correlata, que também lhe 

serão aplicáveis. 

1.4 A CONTRATADA tratará os dados pessoais e/ou sensíveis, bem como dados 

pessoais de crianças e adolescentes, na estrita conformidade do presente 

Contrato e de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos artigos 

7. (dados pessoais),11 (dados pessoais sensíveis) e 14 da LGPD, às quais se 

submeterão os presentes serviços, e conforme os propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e informados ao titular dos dados pessoais. 

1.5 Caso haja alteração da finalidade ou objeto do presente Contrato, a 

CONTRATADA compromete-se a adequar procedimentos e atividades de modo 

a manter o tratamento de dados pessoais ao mínimo necessário para 

cumprimento das obrigações assumidas. 
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1.6. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados envolvidos 

na prestação de serviços objeto do presente Contrato, das obrigações e 

condições acordadas nesta cláusula, bem como capacitação quanto ao nível de 

segurança da informação a ser adotado para execução dos compromissos 

assumidos, inclusive no tocante à LGPD e à Política de Privacidade e Proteção 

de Dados da CONTRATANTE, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta, 

se houver, armazenamento, compartilhamento, inclusive internamente, e acesso 

a dados pessoais, ou qualquer outra operação que implique em tratamento de 

dados pessoais e/ou sensíveis, inclusive de crianças e adolescentes, de que 

trata a presente cláusula. 

1.6.1 A CONTRATADA deverá assegurar que seus respectivos funcionários, 

prepostos ou prestadores de serviço que venham a ter acesso a dados pessoais 

em razão do Contrato cumpram as disposições legais da LGPD e da Política de 

Privacidade e Proteção de Dados da CONTRATANTE, sendo vedada a cessão 

ou divulgação de dados pessoais sob controle da CONTRATANTE a terceiros 

ou fazer uso para finalidade diversa e estranha ao objeto do presente Contrato. 

1.6.2 A CONTRATADA deverá adotar mecanismos de mitigação de riscos, inclusive 

em infraestrutura e operação, para que o acesso aos dados pessoais sob 

controle da CONTRATANTE esteja restrito exclusivamente às pessoas 

envolvidas na execução dos serviços objeto do presente Contrato, em 

dispositivos passíveis de monitoramento e rastreamento pela CONTRATADA. 

1.7 As Partes declaram que cumprirão com todos os princípios para o tratamento de 

dados pessoais e/ou sensíveis previstos na LGPD e que somente realizarão o 

tratamento de dados: (i) exatos e atualizados; e (ii) limitados às finalidades de 

tratamento previstas no Contrato. 

1.8 As Partes estabelecem que o tratamento de dados pessoais e/ou sensíveis será 

limitado às atividades necessárias ao cumprimento das finalidades da execução 

do Contrato e do serviço contratado e que em hipótese alguma os referidos 

dados poderão ser compartilhados com terceiros ou utilizados para outras 

finalidades, sem prévia autorização expressa da CONTRATANTE. 

1.9 A CONTRATADA somente concederá acesso aos dados pessoais que estão 

sendo processados em nome da CONTRATANTE para pessoas físicas ou 
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jurídicas que se comprometam com a confidencialidade das operações de 

tratamento de dados e respeitem as regras estabelecidas pela LGPD e a 

legislação ao qual estão sujeitas, mantido o mesmo nível de segurança e 

proteção de dados indicados na presente cláusula e nas instruções da 

CONTRATANTE. 

1.10 As Partes concordam que serão responsáveis individualmente pelo cumprimento 

de suas obrigações decorrentes da LGPD e de eventuais regulamentações 

relacionadas à proteção de dados, observadas as obrigações previstas no 

presente Contrato. 

1.11 A CONTRATADA compromete-se a manter um programa de segurança de 

dados, que contemple medidas adequadas do ponto de vista técnico, físico e de 

governança, que tenha por objetivo proteger os dados pessoais contra a 

destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o 

acesso não autorizado, bem como contra qualquer forma de tratamento ilícito ou 

em desconformidade com a LGPD ou à Política de Proteção de Dados da 

CONTRATANTE. 

1.11.1 A CONTRATADA se compromete a monitorar permanentemente as suas 

práticas voltadas a garantir a segurança da informação a fim de prevenir a 

ocorrência de incidentes de segurança envolvendo dados pessoais sob o 

controle da CONTRATANTE. 

1.11.2 A CONTRATADA se compromete a adotar meios seguros na transferência de 

dados pessoais, empregando técnicas de criptografia, pseudonimização ou 

anonimização, sempre que possível. 

1.12 As Partes estabelecem que os dados pessoais e/ou sensíveis obtidos em razão 

da presente prestação de serviços deverão ser tratados de acordo com as 

melhores técnicas e práticas em Tecnologia da Informação e em Segurança da 

Informação, bem como deverão ser armazenados em local seguro, com garantia 

de registro das atividades realizadas e controle de acesso, de forma a garantir a 

rastreabilidade de cada atividade e a possibilidade de apuração a qualquer 

momento de toda a transação de tratamento de dados realizada. 

1.13 A CONTRATADA se compromete a auxiliar a CONTRATANTE no atendimento 

de solicitações de titulares de dados, quando depender alguma diligência para o 
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devido atendimento que somente a CONTRATADA possa responder, devendo: 

(i) atender a solicitação da CONTRATANTE por escrito e em prazo não superior 

à 72 (setenta e duas) horas; (ii) informar à CONTRATANTE eventual ocorrência 

de solicitação do titular de dados pessoais a si dirigidas no prazo máximo de até 

48 (quarenta e oito) horas. 

1.14 A CONTRATADA cooperará com a CONTRATANTE no cumprimento das 

obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD 

e nas demais legislações e normativos aplicáveis e relacionados à proteção de 

dados pessoais e assume a responsabilidade em transmitir à CONTRATANTE

as informações necessárias ao atendimento às requisições de informações, bem 

como relatórios e outras respostas a solicitações de titulares de dados, 

autoridades públicas, inclusive Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 

Ministério Público, Poder Judiciário, órgãos regulatórios e fiscalizatórios, bem 

como para subsidiar processo administrativo, arbitral ou judicial. 

1.15 Nos casos em que houver necessidade por parte da CONTRATADA em realizar 

tratamento de dados pessoais fora do território nacional, deverá previamente 

informar à CONTRATANTE sobre a natureza do tratamento e as medidas 

assumidas pela CONTRATADA para garantir a proteção de dados em nível igual 

ou superior ao exigido pelas normas brasileiras. 

1.16 A CONTRATADA somente poderá envolver terceiros, inclusive para 

subcontratação, quando autorizada pelo Contrato, na prestação de serviços com 

a autorização prévia específica e por escrito da CONTRATANTE, com 

antecedência de 10 (dez) dias úteis da atuação e/ou contratação do terceiro, 

mantidas contratualmente com o terceiro obrigações e reponsabilidades 

relacionadas à LGPD e demais previsões da presente cláusula. 

1.16.1 Nos casos previstos na cláusula anterior, a CONTRATADA responderá pelas 

obrigações dos terceiros por ela contratados, para todos os efeitos da presente 

cláusula e da LGPD, inclusive por eventuais danos e prejuízos por estes 

causados à CONTRATANTE em decorrência de inobservância à LGPD ou a 

qualquer das disposições deste Contrato. 

1.17 Na ocorrência de incidente de segurança envolvendo dados pessoais e/ou dados 

pessoais sensíveis, a CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, 
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no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da ciência do incidente, relatório 

contendo ao menos: (i) a descrição do incidente; (ii) a natureza dos dados 

pessoais afetados; (iii) os titulares afetados pelo incidente; (iv) os riscos 

relacionados ao incidente; (v) indicação das medidas adotadas para mitigar os 

danos do incidente; (vi) demais informações necessárias para o cumprimento da 

notificação do incidente pela CONTRATANTE. 

1.17.1 O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado 

da CONTRATANTE prestando esclarecimentos e subsídios para que esta possa 

adotar as providências devidas, nas hipóteses de questionamento das 

autoridades competentes.

1.18 No caso de: (i) encerramento da vigência; (ii) rescisão do Contrato; ou (iii) não 

havendo mais a necessidade de utilização dos dados pessoais e/ou sensíveis, a 

CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados 

pela CONTRATANTE e, em no máximo, 10 (dez) dias úteis, eliminará 

completamente os dados pessoais e/ou sensíveis e todas as cópias porventura 

existentes (seja em formato físico e digital), ou devolverá todos os dados à 

Controladora e excluirá as cópias existentes, salvo quando a CONTRATADA 

tenha que manter os dados para o cumprimento de obrigação legal ou outra 

hipótese da LGPD, sob pena de responsabilização civil, devendo informar com 

antecedência à CONTRATANTE quais registros serão armazenados, bem como 

o prazo de armazenamento.

1.19 A CONTRATADA se compromete fornecer à CONTRATANTE toda a 

informação necessária para demonstrar a conformidade com os termos do 

Contrato e permitirá que a CONTRATANTE realize auditoria ou monitoramento 

periódico para a sua verificação, mediante notificação prévia e por escrito. 

1.19.1 A CONTRATADA se compromete a tomar todas as medidas para garantir que 

todas as vulnerabilidades apontadas pela auditoria, sejam tratadas 

adequadamente. 

1.20 Caberá à CONTRATADA a responsabilidade de promover o ressarcimento à 

CONTRATANTE em razão dos pagamentos eventuais de indenizações e 

ressarcimentos, multas e penalidades a qualquer título, a titular de dados 

pessoais ou impostas pelo poder público, que decorram direta ou indiretamente 
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do descumprimento desta Cláusula, bem como de qualquer penalidade 

administrativa imputada, nos termos da LGPD, independente da conclusão de 

processo administrativo ou judicial que verse a seu respeito. 

1.20.1 Em caso do descumprimento do disposto nesta Cláusula, será devida, além do 

disposto no item 1.20, a aplicação das penalidades e multas aplicáveis no 

Contrato mantido entre as Partes. 

1.20.2 Fica acordado entre as Partes que nenhuma cláusula de limitação de 

responsabilidade poderá ser invocada no sentido de se limitar o dever de 

indenizar previsto nesta cláusula.
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Anexo V - TABELA DE INDICADORES

Objetivo Indicador Atende Não atende

Conferir fidedignidade 
às informações 
processuais contidas na 
base de dados da 
CONTRATANTE.

5. Alimentação de 
informações no 
Sistema de Gestão 
Jurídica sobre a 
situação processual e 
com a inclusão dos 
respectivos 
documentos;

Alimentação (>) ou 
(=) a 90% do nº de 
processos da 
carteira.

Alimentação (<) 
que 90% do nº 
de processos da 
carteira.

Garantir a inserção das 
informações financeiras 
necessárias ao 
encerramento sistêmico 
do processo, para 
levantamento de 
Alvarás e pagamento de 
honorários advocatícios.

6. Alimentação de 
informações 
financeiras no 
Sistema de Gestão 
Jurídica;

Alimentação (>) ou 
(=) a 90% do nº de 
processos da 
carteira.

Alimentação (<) 
que 90% do nº 
de processos da 
carteira.

Garantir um 
provisionamento 
adequado à realidade.

7. Inserção da 
informação referente 
à execução nos 
processos que se 
encontrem nessa 
situação.

Alimentação (>) ou 
(=) a 90% do nº de 
processos da 
carteira.

Alimentação (<) 
que 90% do nº 
de processos da 
carteira.

Verificar a qualidade da 
atuação da 
CONTRATADA

8. Avaliação qualitativa 
da CONTRATADA

Nota (>) ou (=4) Nota (<) que (4)

1. A avaliação será composta por 4 (quatro) indicadores, sendo 3 (três) de natureza 

operacional (indicadores 1 a 3) e 1 (um) de natureza qualitativa (indicador 4).

2. O indicador de natureza operacional busca avaliar a CONTRATADA sob o aspecto 

administrativo, ou seja, a forma como o prestador de serviços trata os dados e 

documentos dos processos sob a sua responsabilidade, de modo a construir uma 

base que reflita exatamente o que consta nos autos destes processos, bem como 

proporcionar um controle dos valores provisionados e/ou dispensados pela 

CONTRATANTE.

TPC 1/2022 - FS



175/181

SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º e 13º andares - CEP 70712-900 - Brasília/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000

#00 - Público

3. O indicador de natureza qualitativa compreende a avaliação da CONTRATADA, a 

ser realizada pela Coordenação do Contencioso – COTEN, por meio de planilha, 

considerando os seguintes critérios: 

(i) qualidade dos formulários encaminhados;

(ii) solicitação de numerários;

(iii) alimentação do sistema coorporativo;

(iv) pauta de Audiências;

(v) mensagens eletrônicas; e

(vi) qualidade das peças processuais.

3.1 Para atribuição das notas o Advogado Interno, ao avaliar cada critério deverá 
considerar:

a) Formulário: envio das informações de acordo com a orientações repassadas 

pela Coordenação, a respeito do prazo interno com as áreas técnicas, clareza 

e confiabilidade nas informações repassadas, inclusão dos documentos 

indispensáveis ao atendimento da solicitação encaminhada à área técnica. 

b) Prestação de serviço: análise quanto a confiabilidade e clareza das 

informações  encaminhadas pelo terceirizado, envio de relatórios concisos que 

reflitam a realidade do processo de forma clara e objetiva, qualidade das peças 

processuais produzidas independente de prévia validação,  verificar se a 

equipe da sociedade está adequada a prestação do serviço contratado 

(quantidade de advogados suficiente a atender a demanda da Fundação, nível 

de conhecimento técnico dos advogados, quanto a matéria previdenciária e a 

técnica processual), grau de proatividade de inovação da CONTRATADA na 

condução dos processos,  tempo de resposta às solicitações e de envio de 

relatórios processuais. 

c) Sistema: analisar se o sistema interno é devidamente alimentado no que se 

refere às solicitações que dependem de verificação prévia da COTEN, 

exemplo: (i) lançamento de numerários nos prazos adequados com a inclusão 

do documento que justifique o pagamento e envio do relatório de pagamento, 

(ii) inclusão de documentos nos sistemas que possibilitem a validação de 

recursos e entendimento da demanda. (iii) qualidade das informações da aba 

decisão de forma clara e concisa, refletindo a realidade do processo.  

d) Pauta de audiência e sessões de julgamento: envio das audiências e sessões 

de julgamento no prazo indicado pela Coordenação, de forma a possibilitar 
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tempo hábil para adoção de providências e estratégias quanto a assentada. 

Observar-se-á se as informações são coerentes e refletem a alimentação feita 

previamente no sistema.

3.2 Ao analisar os pontos em questão o Advogado Interno deve atribuir as notas 
considerando o seguinte padrão:

a) Nota 01 (insuficiente) – quando a CONTRATADA atender até 20% do esperado 

para o quesito;

b) Nota 02 (insatisfatório) – quando a CONTRATADA atender entre 21 a 40% do 

esperado para o quesito;

c) Nota 03 (regular) – quando a CONTRATADA atender entre 41 a 60% do 

esperado para o quesito;

d) Nota 04 (bom) – quando a CONTRATADA atender entre 61 a 80% do esperado 

para o quesito; e

e) Nota 05 (excelente) – quando a CONTRATADA atender mais de 80% do 

esperado para o quesito

3.3 A formação da nota será realizada considerando a média dos quesitos avaliados em um 

trimestre.

4. As regras de aferição dos indicadores para avaliar o desempenho da CONTRATADA

será mensurada na forma abaixo:

a) Para os indicadores de natureza operacional: nota maior ou igual a 90% de 

informação atualizada em relação ao número de processos da carteira da 

CONTRATADA terá o resultado “ATENDE”. Caso a CONTRATADA tenha 

percentuais inferiores ao ora indicado terá o resultado “NÃO ATENDE”. As 

notas serão consideradas individualmente para cada indicador;

b) Para o indicador de natureza qualitativa: nota maior ou igual a 4, em relação 

aos critérios de análise listados nos subitens 2 a 2.3 terá o resultado 

“ATENDE”. Notas inferiores a ao parâmetro precitado serão consideradas 

como “NÃO ATENDE”.

5. Caso a CONTRATADA apresente o resultado “NÃO ATENDE” para um ou mais 

indicadores, serão considerados os critérios abaixo, para efeitos de sanções contratuais:

a) mínimo de 2 indicadores com resultado “NÃO ATENDE” para cada avaliação 
trimestral ou 4 indicadores com resultado “NÃO ATENDE” a cada 4 avaliações 
trimestrais, serão observadas as sanções previstas no subitem 9.1.2 do Contrato;
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b) 5 resultados “NÃO ATENDE” no intervalo de 4 avaliações trimestrais, a 
CONTRATADA poderá perder até 30% da sua carteira de clientes, cuja 
transferência será realizada para os escritórios contratados que possuam melhor 
classificação nos indicadores, a critério da CONTRATANTE;

c) Resultados que ultrapassem o quantitativo da alínea “b” com a nota “NÃO 
ATENDE”, poderão ter seu contrato rescindido, a critério da CONTRATA
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Anexo VI – Tabela de Atos e Prazos

Objeto/Documento: Prazos:

Petição Inicial, Contestação ou 
qualquer outra manifestação a título de 
peça processual produzida pela 
CONTRATADA, mediante citação, 
intimação, notificação ou de caráter 
voluntário. 

72 horas contadas em dias úteis para 
inclusão no campo Documentos no 
Sistema de Gestão Jurídica, 
prorrogada nos feriados ou recessos 
desde que expressamente justificado 
(Portarias ou Resoluções dos Tribunais 
ou demais órgãos públicos), sem 
prejuízos da inserção no campo 
“Andamentos” 

Despachos, decisões interlocutórias, 
sentenças e/ou acórdãos. 

Nas mesmas condições acima. Em 
caso de designação de audiências, 
deverá ser inserido no campo 
“Agenda”, sem prejuízo da inserção 
nos campos “Decisão” e 
“Andamento”. 

Atas de Audiências, Intimações, 
notificações via doe.

Nas mesmas condições acima. 

Petições das partes e peritos, 
despachos, decisões interlocutórias, 
acórdãos. 

Nas mesmas condições acima para 
inclusão nos campos Andamentos e 
Documentos no Sistema de Gestão 
Jurídica, prorrogado de acordo com as 
exceções já listadas. 

Inserir as informações relacionadas a 
a) tutelas de urgência; b) diligências 
que tenham prazo de até 05 (cinco) 
dias para cumprimento; e c) trânsito em 
julgado e início da fase de execução. 

Em até 24 horas da publicação ou 
disponibilização da decisão. 

Extrato das contas bancárias nas 
quais tenha ocorrido depósito judicial, 
obtido junto a instituição financeira 
depositária. 

72 horas após a solicitação da 
CADJUR, contadas em dias úteis para 
inclusão no campo “Documento” no 
Software de Gestão Jurídica, 
prorrogada nos feriados ou recessos, 
desde que expressamente justificado 
(Portarias ou Resoluções dos Tribunais 
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ou demais órgãos públicos), sem 
prejuízo da inserção no campo 
“Andamento”. 

Documento apto para levantamento de 
quantia depositada judicialmente (alvará), 
comprovante de pagamento do boleto 
bancário, comprovantes de depósito 
judicial ou recursal, documentos de 
desconstituição de penhoras e/ou 
cancelamento de ordens judiciais. 

72 horas contadas em dias úteis para 
inclusão no campo “Documento” no 
Software, prorrogada nos feriados ou 
recessos, desde que expressamente 
justificado (Portarias ou Resoluções dos 
Tribunais ou demais órgãos públicos), 
sem prejuízo da inserção no campo 
“Andamento”. 
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ANEXO VII – REGRAS DO CREDENCIAMENTO

Observação: corresponde às Regras do Credenciamento contidas neste Anexo A do 

Termo de Processo de Credenciamento.
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ANEXO VIII

REQUERIMENTO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO

À FUNCEF

Referência: Termo de Processo de Credenciamento (TPC) nº 01/2022. 

______________________________________________________ [nome da 

Sociedade], sociedade de advogados devidamente registrada junto a Ordem dos 

Advogados do Brasil, Subseção de , sob nº , com sede na 

[endereço], por seu representante legal ao final subscrito, solicita neste ato a sua pré-

qualificação para o credenciamento perante essa Entidade para a prestação dos 

serviços técnicos de natureza jurídica na(s) Modalidade(s) de atuação abaixo 

especificada(s), de acordo com as condições, critérios e termos estabelecidos  no 

TPCnº / – da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF.

1 – MODALIDADES

( ) MODALIDADE I – contencioso de massa

( ) MODALIDADE II – estratégico/consultivo

OPTANTE: ( ) em Segundo Grau de Jurisdição; 

( ) nos Tribunais Superiores (STJ, TST e STF); ou 

( ) NÃO OPTANTE.             

2 – DECLARA, sob as penas da lei que a sociedade, os sócios, os advogados 

empregados e os advogados associados preenchem todos os requisitos e condições 

constantes do TPCn. / , em especial os do item 2 – Das condições de 

participação, não se enquadrando em nenhuma das situações de impedimento nele 

previstas. 

3 – DECLARA, ainda, que concorda com as disposições do TPC e anexos, 

comprometendo-se a prestar seus serviços nas localidades designadas pela FUNCEF.

, de de

Local/Data

[Nome e assinatura do proponente ou 

representante legal]

[identificação completa]
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Anexo B

DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

______________________________________________, por seu Representante legalmente 
constituído, DECLARA, sob as penas da lei: 

Que está ciente, conhece e entende os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 ou 
de quaisquer outras leis anticorrupção brasileiras aplicáveis sobre o objeto do presente Contrato
(“Regras Anticorrupção”), comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua 
uma violação das disposições das Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, 
diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. 

Que, caso contratada, conduzirá suas práticas comerciais, durante a consecução da prestação 
de serviços de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. 

Que na execução da prestação de serviços, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, 
empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, darão, oferecerão, pagarão, prometerão
pagar, ou autorizarão o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer 
coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou 
quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do 
governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer 
pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção 

A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e 
acionistas que atuam em seu nome, concorda que, se contratada, a FUNCEF terá o direito de, 
ao longo da prestação de serviços, realizar procedimento de auditoria para certificar-se da 
conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação 
prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta 
Declaração. 

Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) já tem 
implementado ou se obriga a implementar durante a vigência deste Contrato um programa de 
conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevenção e detecção de violações das 
regras da Lei Anticorrupção e dos requisitos estabelecidos nesta cláusula; e (c) tem ciência que 
qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as 
consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata 
do presente Contrato, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades 
devidas. 

..............., ..... de .................. de 20.... 

............................................................. 

Empresa 

.......................................................... 

Representante
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ANEXO C

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO PATROCINA CLIENTE QUE TENHA AÇÃO EM 
DESFAVOR DA FUNCEF

______________________________________________, por seu Representante legalmente 
constituído, DECLARA, sob as penas da lei: 

Que NÃO patrocina, e não patrocinará, ações judiciais  de clientes contra FUNCEF durante a 
vigência de eventual contrato de prestação de serviços firmado com a Fundação.

Que tem ciência que a falsidade na prestação desta informação sujeitar-se-á às penalidades 
previstas na legislação criminal, especificamente no crime de falsidade ideológica prevista no 
artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como na rescisão motivada imediata do referido
contrato de prestação de serviços.

..............., ..... de .................. de 20.... 

............................................................. 

Empresa 

.......................................................... 

Representante
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Alta Administração: membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretores.

Ética: conjunto de princípios morais que deve ser observado no exercício de uma 

Favor: vantagem, benefício que se concede a alguém; proveito, interesse; vantagem 
devida à preferência que se recebe de alguém ou ao poder que se tem sobre alguém.

Grupo Familiar: o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, 

pais, avôs e bisavôs; irmão, tio e sobrinho; irmão do cônjuge ou do companheiro; 
sogros, genro e nora; cônjuge de irmão, tio, sobrinho, neto e bisneto.

Informação privilegiada: informação relevante que ainda não é de conhecimento 
público, com objetivo de auferir lucro ou vantagens para si ou para outrem.

Informações negociais: informações relativas às condições celebradas pela 
Fundação relativas a contratos, aquisições, seleção de prestadores de serviços 
e outras; em suma, relativas às diretrizes e condições dos negócios que realiza.

Informações estratégicas: informações do ambiente empresarial que direcionam 
e subsidiam a tomada de decisão de seus órgãos internos, voltadas para o 
cumprimento dos objetivos de seu Planejamento Estratégico.

Integrantes do Quadro Funcional da FUNCEF: dirigentes, membros dos órgãos 
estatutários, empregados do quadro ou cedidos pela Patrocinadora, estagiários 
e jovens aprendizes no exercício do cargo ou função. Para efeitos de aplicação 
deste Código, também serão considerados Integrantes do Quadro Funcional os 
membros de Comitês de Assessoramento Técnico, Grupos de Trabalho e demais 
Comitês compostos por membros externos.

Lisura: integridade, retidão, honestidade.

Redes Sociais:
Internet ou Intranet, que permitem o compartilhamento de dados e informações 
em suas diversas formas (textos, arquivos, imagens fotos, vídeos e outros).

Glossário
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I - Objetivo

1.1 Esse Código de Conduta e Ética tem o objetivo de estabelecer 

padrão de comportamento esperado pela FUNCEF na conduta dos 
Integrantes do seu Quadro Funcional e dos parceiros com quem se 
relacione.

1.2 Os princípios aqui estabelecidos devem ser seguidos por todos 
os Integrantes do Quadro Funcional e prestadores de serviços 
contratados no desempenho de seus cargos e funções, e a sua 
não observância poderá resultar em aplicação da penalidade de 
censura pelo Comitê de Conduta e Ética e/ou na instauração 
de Processo de Apuração de Responsabilidade, 

internos que versam sobre a matéria.

1.3 O Código de Conduta e Ética estabelece, 
ainda, as regras gerais que possibilitem 
a atuação do Comitê de Conduta 
e Ética da Fundação.

TPC 1/2022 - FS



6

C
ó

d
ig

o
 d

e
 C

o
n

d
u

ta
 e

 É
ti

ca
 d

a
 F

U
N

C
EF II – Princípios Éticos Gerais

a) aos direitos dos participantes e assistidos dos planos de benefícios, que 
são a razão da existência da FUNCEF;

b) ao Estatuto e aos normativos internos da FUNCEF;

c) à legislação federal e regulamentação emanada dos órgãos reguladores e 

d) aos princípios da segurança, risco, rentabilidade e liquidez nas aplicações 
dos recursos dos planos de benefícios;

e) aos recursos recebidos pela FUNCEF dos participantes, assistidos e 
patrocinadoras, buscando sempre a economicidade em todos os gastos e 
contratações.

2.2 Repudiamos toda e qualquer prática ilícita ou comportamental como fraude, 
corrupção, suborno, propina, extorsão, trabalho escravo ou infantil, lavagem de 
dinheiro, assédio sexual ou moral, discriminação, nepotismo, discurso de ódio, 
hostilidade, abuso de poder, favorecimento e depredação de patrimônio.

2.3 Valorizamos e praticamos em todas as nossas relações os seguintes 

comprometimento, cidadania, solidariedade, urbanidade, cordialidade, colaboração, 
transparência, diversidade, equidade e diálogo, preservando sempre a boa-fé nas 
relações negociais e institucionais e cultivando um ambiente digno e saudável.

lei, bem como aquelas consideradas estratégicas e negociais, sabendo que os 
produtos e metodologias de propriedade da FUNCEF servem, exclusivamente, 
aos interesses da Fundação.

2.5 Praticamos e estimulamos ações de responsabilidade socioambiental, 

ao terrorismo no cumprimento da nossa Missão.

2.6 Preservamos o patrimônio e a imagem da FUNCEF.
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III - Padrões Gerais de Conduta

3.1 No desempenho de suas atribuições, os Integrantes do Quadro Funcional 

III.I - Relacionamento Interpessoal

3.1.1 As relações no ambiente de trabalho devem ser pautadas pela cortesia e 
respeito. Todos devem colaborar para que predomine o espírito de equipe, a 

3.1.2 O assédio sexual é inaceitável.

3.1.3 É inaceitável, também, a prática do assédio moral, entendido aqui como toda 
e qualquer exposição comprovada de Integrantes do Quadro Funcional à situação 
humilhante, intimidatória ou constrangedora ou a qualquer ação, palavra, gesto 
ou escrito praticado de modo repetitivo, durante a jornada ou no exercício de 
suas funções, por representante da empresa, chefe, superior hierárquico, par ou 
qualquer colega de trabalho mediante abuso, com danos ao ambiente de trabalho 
e ao próprio trabalhador, bem como obstaculizar a evolução da carreira ou a 
estabilidade funcional do trabalhador constrangido.

b) exigir dos trabalhadores declarações que não correspondam à realidade, 
sob pena de demissão;

empregado diante dos demais colegas;

d) tratar o empregado por apelidos ou expressões pejorativas;

e) tratar os empregados com rigor excessivo, com agressões morais ou 

f) pressionar subordinados para que prestem serviços de ordem pessoal;

os gestores, subordinados ou pares;

h) apresentar trabalho ou ideias de colegas sem conferir o respectivo crédito; ou

i) desrespeitar as atribuições funcionais de outrem, sem autorização expressa 
ou razão imperativa.
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lhe tomarão como exemplo, portanto, todas as suas ações devem constituir 
modelo de conduta.

III.II - Uso, Divulgação e Sigilo de Informações

3.2 A transparência é o princípio básico que norteia o uso e a divulgação de 
informações na FUNCEF, sendo o sigilo de informações restrito àquelas protegidas 
por lei e nos termos disciplinados pela Política de Transparência da Fundação e 

a) divulgar informações que possam prejudicar ou pôr em risco a condução 
de negociações, procedimento de arbitragem ou ações judiciais em que a 
FUNCEF seja parte ou tenha interesse, bem como informações relacionadas 
à intimidade e privacidade de terceiros, de seus participantes e assistidos, 
inclusive em razão do disposto na Lei Geral de Proteção de Dados;

b) divulgar, sem prévia e expressa autorização da FUNCEF, estudos, 
pareceres, pesquisas e demais trabalhos de caráter técnico, acadêmico ou 
equivalente, que envolvam assuntos e informações restritas ou sigilosas 
da Fundação;

c) fazer uso de informações privilegiadas obtidas em razão do cargo ou 
função desempenhada, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou 
de terceiros;

d) disseminar informações difamatórias;

e) permitir o acesso de terceiros a sistemas de informações, operações e 
bancos de dados de responsabilidade e/ou propriedade da FUNCEF, salvo 
se expressamente autorizado pelo gestor competente;

f) comentar com terceiros assuntos internos que envolvam informações 

mercado;

g) usar ou divulgar, a qualquer tempo, em proveito próprio ou de terceiros, 
informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas;

h) impedir o acesso dos participantes às informações da Fundação quando 
essas não estiverem protegidas por lei e nos termos disciplinados pela 
legislação aplicável.

3.2.1 São de uso exclusivo e de propriedade da FUNCEF as informações, programas, 
modelos, documentos e metodologias desenvolvidos ou em uso pela Fundação, 
mesmo que o colaborador tenha participado de seu desenvolvimento.

3.2.2 As manifestações em nome da Fundação devem ocorrer em consonância 
com a Política de Comunicação vigente.
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3.2.3 O Quadro Funcional pode fornecer quaisquer tipos de informação aos órgãos 

desde que pertinentes às suas atribuições funcionais e que já tenha sido conhecidas 
ou aprovadas pelas instâncias colegiadas quando isso for um pré-requisito.

3.3 No desempenho de suas atribuições, os Integrantes do Quadro Funcional 

a) atuar como representante da FUNCEF, em operações comerciais ou 

direção, pessoas que façam parte do grupo familiar;

b) fazer investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por 
decisão ou relacionamentos comerciais mantidos pela FUNCEF, com o uso 
de informações privilegiadas a que o Integrante do Quadro Funcional da 
FUNCEF teve acesso em razão da ocupação do cargo;

c) aceitar ou oferecer bens, serviços ou condições incompatíveis com 
as práticas usuais de mercado e que proporcionem, aos envolvidos na 
transação, tratamento diferenciado e desvirtuado dos objetivos e interesses 
da FUNCEF;

d) requerer ou pressionar, direta ou indiretamente, pela contratação, em 
nome da FUNCEF, seja na condição de empregado ou de prestador de 
serviços, de pessoas com quem tenha parentesco até o segundo grau, 

e) atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor 
ou intermediário de interesses privados junto às diversas instâncias da 
FUNCEF;

f) celebrar, com patrocinadores, participantes, assistidos e terceirizados, 
operações comerciais e financeiras em condições diferenciadas, 
potencialmente onerosas à FUNCEF em termos de taxas, prazos e volumes;

g) prestar serviços ou manter relação de negócio com pessoa física ou 
jurídica que tenha interesse na sua decisão, a ser tomada na qualidade de 
Integrante do Quadro Funcional da FUNCEF;

h) praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe 
o Integrante do Quadro Funcional da FUNCEF, seu cônjuge, companheiro ou 
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3.3.1 Os integrantes dos colegiados estatutários de deliberação da FUNCEF devem 

do órgão do qual fazem parte, abstendo-se de participar da discussão e votar o 
assunto.

3.3.2 Os Integrantes dos colegiados de assessoramento técnico devem igualmente 

colegiado do qual fazem parte, abstendo-se de participar da discussão do assunto.

3.3.3 Os demais Integrantes do Quadro Funcional devem comunicar formalmente 

III.IV - Participação em Eventos

3.4 Quando se tratar de evento de interesse institucional, educacional ou instrucional 
da FUNCEF, as despesas de transporte, hospedagem e diárias, bem como as taxas 
de inscrição, se devidas, devem ser custeadas pela FUNCEF.

3.4.1 Quando se tratar de evento ou atividade de interesse pessoal, a participação 
do Integrante do Quadro Funcional em cursos, seminários, congressos ou eventos 
semelhantes deve ser custeada por ele próprio.

3.4.2 As atividades externas de interesse pessoal não poderão ser exercidas em 
prejuízo das atividades na FUNCEF, exceto quando expressamente autorizadas.

3.4.3 Quando em representação externa, os Integrantes do Quadro Funcional da 
FUNCEF devem pautar a realização das atividades do cargo pelo atendimento da 
missão e dos interesses institucionais.

III.V - Redes Sociais

a) publicar nas redes sociais quaisquer informações caluniosas, difamatórias 
ou injuriosas relacionadas à FUNCEF ou aos demais Integrantes do Quadro 
Funcional da instituição;

b) publicar/comentar/compartilhar nas redes sociais quaisquer assuntos 
protegidos por sigilo legal, de caráter estratégico ou negocial, observada 
a política de transparência da Fundação, decorrentes de suas atividades 
na FUNCEF;

c) publicar, nas redes sociais, fotos, imagens e descrições das dependências 
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ou rotinas operacionais e administrativas que fragilizem a segurança 
física, tecnológica e patrimonial da instituição ou de seus colaboradores 
ou exponham informações estratégicas e negociais.

III.VI - Brindes e Presentes

3.6 É vedado aos Integrantes do Quadro Funcional da FUNCEF, em razão de suas 

materiais, doações, brindes ou presentes de qualquer natureza, para si ou para 

Entidade.

3.6.1 Incluem-se como itens vedados convites de caráter pessoal para viagens, 
hospedagens e outras atrações.

3.6.2 As referidas vedações se aplicam igualmente ao cônjuge, companheiro 

segundo grau.

3.6.3 A vedação se refere ao recebimento de brindes ou presentes de qualquer 
valor, em razão do cargo ou função que ocupa o Integrante do Quadro Funcional, 

possa ser tomada pelo Integrante do Quadro Funcional da FUNCEF, 
individualmente ou em caráter coletivo, em razão do cargo;

b) tenha relacionamento com a FUNCEF que possa ser considerado impróprio, 

c) mantenha relação comercial com a FUNCEF; ou

d) represente interesse de terceiros, como procurador ou preposto, de 
pessoas, empresas ou entidades compreendidas nos itens anteriores.

a) não tenha valor comercial ou, em tendo, não supere o valor de 10% (dez 
por cento) do salário mínimo vigente;

b) seja distribuído por empresas ou entidades de qualquer natureza a título 
de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos 
especiais ou datas comemorativas;

c) seja recebido em situação protocolar, quando o Integrante do Quadro 
Funcional estiver representando a FUNCEF.
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3.6.6 Troféus, livros, objetos culturais e similares, ofertados em cerimônias, 
solenidades ou eventos protocolares, poderão ser recebidos, em nome da Fundação, 
e encaminhados ao acervo histórico para catalogação e guarda.

III.VII - Uso de Bens e Patrimônio da FUNCEF

3.7 Todo Integrante do Quadro Funcional da FUNCEF deve zelar pela proteção 
do patrimônio da Fundação, com a adequada utilização das informações, bens, 

negócios realizados em nome da FUNCEF.

3.7.1 Os recursos materiais e meios de comunicação e instalações colocados 

3.7.2 O Integrante do Quadro Funcional da FUNCEF não deve usar tecnologias, 
metodologias, modelos, know-how e outras informações de propriedade da 

a terceiros, mesmo que tenha participado de seu desenvolvimento.

III.VIII - Investimentos Pessoais

3.8 É vedado aos Integrantes do Quadro Funcional da FUNCEF realizar operações 

em nome próprio ou por interposta pessoa com uso de informações a que teve 
acesso em razão do exercício de suas atribuições na FUNCEF, salvo através de 
aplicação em fundos de investimento e fundos ETF – Exchange Traded Funds, 
Tesouro Direto (no caso de títulos públicos federais) e ativos de Renda Fixa, tais 

Imobiliário (LCI), Letra Financeira e Debêntures.

III.IX - Relacionamento com Participantes, Fornecedores e Parceiros 

3.9 O relacionamento com participantes, fornecedores e empresas ou entidades 
parceiras deve ser pautado pelos valores éticos e socialmente responsáveis 

do Quadro Funcional devem, preferencialmente, estar acompanhados por um 
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rejeitando qualquer tentativa ou mesmo aparência de favorecimento no trato com 
fornecedores.

3.9.3 Compete aos Integrantes do Quadro Funcional comunicarem-se com 
fornecedores, preferencialmente, nas dependências da FUNCEF, de forma clara 
e objetiva, e, quando à distância, utilizando prioritariamente o telefone, o e-mail 
comercial ou as ferramentas de videoconferência homologadas pela área de 
tecnologia e, presencialmente, o Espaço FUNCEF.

III.X - Outras Condutas

a) evitar comportamento que prejudique o ambiente de trabalho e formulação 
ou disseminação de críticas à reputação de colegas, superiores e à FUNCEF; 

b) denunciar, acostando a devida fundamentação mínima, por meio 
dos canais disponibilizados pela FUNCEF, quaisquer atos contrários aos 
interesses institucionais da Fundação e a este Código, comportamentos 
que revelem indícios de corrupção e situações irregulares, que favoreçam 

colegas, contratados ou prestadores de serviços, sendo garantidos o sigilo 

a) adotar práticas que contribuam para ou incorram na prática de corrupção 
e lavagem de dinheiro;

desempenhar a sua função, inclusive em relacionamentos internacionais, 
mesmo que a prática não seja vedada no país onde se desenvolve o 
relacionamento comercial;

c) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda 

espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua 

d) desviar colega, prestador de serviço, estagiário ou jovem aprendiz, 
durante o horário de expediente e de forma recorrente, para atividades 
estranhas à missão e atribuições da FUNCEF; e
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4.1 No desempenho de suas atribuições os membros da Alta Administração da 

IV.I – Deveres da Alta Administração

4.1.1 O membro da Alta Administração que mantiver participação superior a 5% 
(cinco por cento) do capital de qualquer sociedade deverá informar tal fato ao 
Comitê de Conduta e Ética da FUNCEF.

4.1.2 O membro da Alta Administração que receber salário ou qualquer outra 
remuneração de fonte privada deverá informar tal fato ao Comitê de Conduta e 
Ética da FUNCEF, exceto remuneração proveniente de participação em conselhos 
de empresas em que a FUNCEF detenha participação societária ou direito de 
indicar representantes.

4.1.3 Os membros da Alta Administração deverão abster-se de exercer trabalho 
ou prestar serviços de consultoria, assessoria, assistência técnica e treinamento 

exceto atividades de magistério.

4.1.4 Os membros da Alta Administração deverão tomar uma das seguintes 

a) contratar administrador independente que passe a fazer a gestão desses 
investimentos, de forma equivalente a um blind trust.

4.1.5 Excetua-se do procedimento acima mencionado, aplicações em produtos 

ao público em geral.

em benefício próprio ou de terceiros;

b) comentar com terceiros assuntos internos que envolvam informações 

mercado;

c) usar ou divulgar, a qualquer tempo, em proveito próprio ou de terceiros, 
informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas.
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4.1.7 No relacionamento com agentes públicos, órgãos públicos, empresas públicas 
ou privadas e outras entidades, os membros da Alta Administração deverão 

qualquer circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva 
ou em órgão colegiado.

a) da honorabilidade e do desempenho funcional de outros membros da 
Entidade; e

b) do mérito de questão que lhe seja submetida para decisão individual 
ou em Órgão Colegiado.

4.1.9 Cientes de todos os termos e consequências do presente Código, os dirigentes, 
membros estatutários e integrantes do quadro funcional devem pautar suas ações 

participantes, assistidos e cidadãos.
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o cumprimento a este Código, bem como prestar suporte técnico ao Conselho 
Deliberativo no que se refere à aplicação e à observância dos preceitos éticos 
previstos no Código de Conduta e Ética da FUNCEF.

5.1.1 Compete ao Comitê de Conduta e Ética da FUNCEF, sem prejuízo de outras 

a) orientar os integrantes da FUNCEF quanto ao cumprimento deste Código, 
atuando de forma preventiva;

b) propor ao Conselho Deliberativo a atualização e o aperfeiçoamento deste 
Código, a cada 3 (três) anos ou, antes disso, quando entender necessário;

c) dirimir dúvidas e responder a consultas quanto à correta interpretação 
deste Código, deliberando sobre eventuais casos omissos, se necessário 
com a assessoria da área jurídica;

d) examinar a ocorrência de conduta em desacordo com as normas éticas 
pertinentes sempre que for comunicado sobre a existência de indícios de 
irregularidades ou quando for formalmente demandado, assegurado o sigilo 
da fonte, cuja violação ensejará aplicação de sansão, quando procedente;

e) dar ciência aos interessados quanto a eventuais apurações de natureza 
ética, garantindo-lhes oportunidade de manifestação;

f) aplicar a penalidade de censura, na hipótese de ter sido constatada falta 
ética sem prejuízo de noticiar o ocorrido às esferas competentes para as 

g) recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito da FUNCEF, o 
desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e 
treinamento sobre as normas éticas.

composição, forma de atuação e tratamento das questões que lhes são submetidas.
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VI – Disposições Finais

6.1 O presente Código complementa os contratos de trabalho, serviços, terceirizações 

prestadores de serviços e fornecedores.

6.1.1 Os Integrantes do Quadro Funcional da FUNCEF e prestadores de serviços 

presente Código e, no que couber, dos demais normativos éticos vigentes.

6.1.2 Compete ao Conselho Deliberativo assegurar o cumprimento deste Código, 
sem prejuízo das atribuições dos demais órgãos estatutários.

6.1.3 Em caso de dúvidas sobre o disposto nesse documento, contatar o Comitê 
de Ética por intermédio da Ouvidoria da Fundação.

6.1.4 Este Código entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Deliberativo.

Este Código de Conduta e Ética foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em 
reunião de 29/10/2020, conforme resolução/ata 058/547.
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Estabelecer diretrizes, princípios e regras para a realização de Transações entre 
Partes Relacionadas, de modo a assegurar que todas as decisões acerca de 
tais transações sejam tomadas observando os interesses da FUNCEF, de seus 
participantes e da sociedade, de forma diligente, possibilitando à Fundação 

transações.

OBJETIVO

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Política aplica-se aos Integrantes do Quadro Funcional da FUNCEF, 
assim compreendidos como os conselheiros, dirigentes, membros dos 
órgãos estatutários, empregados do quadro ou cedidos pela Patrocinadora, 
estagiários, bem como os participantes e prestadores de serviços.

DIRETRIZES

Aos Integrantes do Quadro Funcional caberá a responsabilidade de conhecer 
e cumprir a Política de Tratamento de Transações entre Partes Relacionadas, 
observado o Estatuto da FUNCEF, Código de Conduta e Ética e as demais 
políticas e normas internas e externas sobre o tema.

A realização de Transações entre Partes Relacionadas deverá observar rito 

transferência de recursos, serviços ou obrigações entre a FUNCEF e uma 
parte relacionada, independentemente de ser cobrado ou não um preço em 
contrapartida.

FUNCEF nas condições a seguir:

a) Se for conselheiro, dirigente, empregado, estagiário, membro de 
comitês estatutários ou participante da FUNCEF;

c) Quando a entidade for patrocinadora ou parte do mesmo grupo 
econômico do patrocinador da Fundação;
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A Política de Tratamento de Transações entre Partes Relacionadas deve ser 
divulgada, por meio dos canais de comunicação internos, para todos os 
conselheiros, dirigentes, empregados, estagiários, colaboradores e membros 

comunicação institucionais, ao mercado em geral.

A divulgação das informações sobre as Transações entre Partes Relacionadas 
será realizada nas Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras da 

Relacionada e de todas as condições essenciais relativas às Transações, 
conforme estipulado pelas normas IN PREVIC 031/20 e NBC TG 05.

DIVULGAÇÃO

conjunto, por conselheiro, dirigente, empregado, membro dos comitês 

linha reta ou colateral, das pessoas aqui mencionadas;

conjunto, pela Fundação;

f) Quando a entidade, federação, associação, sindicato e equivalentes, 
bem como respectivas empresas coligadas e/ou controladas, 
congregarem participantes e assistidos da FUNCEF; e

g) Quando o conselheiro, dirigente, empregado, estagiário, membro 

A Fundação deverá adotar os princípios legais da competitividade, 
conformidade e transparência nas Transações entre Partes Relacionadas, 

aprovação, responsabilidades institucionais,  processo decisório e  alçadas 
estabelecidas para a negociação.

Essas transações devem estar em condições de mercado, ser comutativas, 
com a exclusão de participação do processo decisório de quaisquer pessoas 

política, alinhadas com a legislação em vigor e com as melhores práticas de 
governança corporativa, assegurando a transparência e o pleno respeito aos 
interesses da Fundação.

As Transações entre Partes Relacionadas devem ser realizadas com diligência e 
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São expressamente vedadas as seguintes Transações entre Partes 
Relacionadas:

a) Que não observem as condições previstas nesta Política; 

distintas às práticas usuais de mercado, e que resultem em 
condições desfavoráveis à FUNCEF;

c) Com a participação de empregados e administradores em 

exercício do cargo ou função que ocupem na FUNCEF;

d) Realizadas em prejuízo da Fundação, favorecendo terceiros;

e) Estranhas ao objeto social da Fundação e/ou sem 
observância de limites previstos na legislação aplicável, 

normativos internos; 

participantes em desacordo com as condições estabelecidas 
pela Fundação;

participantes em desacordo com as condições estabelecidas 
pela Fundação; e

h) Transações que impliquem em remuneração de assessores, 

interesses com a FUNCEF.

participantes, nos moldes permitidos pela legislação e conforme 
condições previstas nas normas internas da FUNCEF, a Fundação 

conselheiros, dirigentes, membros dos órgãos estatutários, 
empregados do quadro ou cedidos pela Patrocinadora, estagiários 
e respectivos cônjuges ou companheiros, e com seus parentes 

com empresa de que participem essas pessoas, exceto no caso de 

capital aberto.

Partes Relacionadas em desconformidade com este normativo.

VEDAÇÕES

TPC 1/2022 - FS
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VIOLAÇÕES

Possíveis violações aos termos desta política serão levadas ao Comitê de 
Conduta e Ética, e quando cabível, serão adotados atos necessários para 
aplicação de sanções conforme previsto nos normativos que disciplinam a 
Política de Consequências da FUNCEF, nas disposições legais e/ou na legislação 
vigente, especialmente quando envolver:

a) quebra do regime de alçadas de aprovação; 

gestão; 

c) geração de riscos adicionais ou prejuízos reais ou potenciais à 
Fundação; ou 

ADESÃO

Os conselheiros, dirigentes, empregados, estagiários, membros de comitês 
estatutários e prestadores de serviços formalizarão a adesão a esta política, 
por meio de sua assinatura no Termo de Adesão.

Foto: nortonrsx/iStock.com
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ALÇADA DE APROVAÇÃO

As Transações entre Partes Relacionadas à FUNCEF que não sejam vedadas 
por esta Política deverão ser aprovadas pela Diretoria Executiva, exceto 
nos seguintes casos, que observarão a alçada originalmente prevista 
normativamente:

a) Operações realizadas por fundos exclusivos passivos de gestão 
própria ou terceirizada;

b) Operações realizadas por fundos exclusivos ativos de gestão 
terceirizada;

d) Operações com participantes;

e do prazo estabelecido pela metodologia do Limite Operacional de 
Bancos, desde que a taxa ofertada esteja dentro dos parâmetros 
praticados pelo mercado;

f) Contratação de gestor e administrador de fundos exclusivos, 
desde que estes tenham sido selecionados por meio dos parâmetros 
estabelecidos pelos normativos internos, em igualdade de condições 
com os demais participantes do processo de seleção; 

g) Contratação de corretora, desde que esta tenha sido selecionada, 
por meio dos parâmetros estabelecidos pelo normativo interno, em 
igualdade de condições com as demais participantes do processo de 
seleção;

h) Locação de imóveis à patrocinadora e Entidades Representativas dos 
Participantes e Assistidos desde que dentro dos parâmetros praticados 
pelo mercado, sendo mantida a alçada estabelecida no normativo que 
disciplina a Política de Alçadas e Competências da FUNCEF;

i) Realização de contratos, aditivos contratuais, convênios, termos de 
aceite, termos de adesão e acordos, com valor inferior a R$ 220 mil, 
desde que dentro dos parâmetros praticados pelo mercado, mantida a 
alçada estabelecida no normativo que disciplina a Política de Alçadas e 
Competências da FUNCEF; e

j) Realização de compras e aquisições de bens com valor inferior a R$ 
220 mil, desde que dentro dos parâmetros praticados pelo mercado, 
mantida a alçada estabelecida no normativo que disciplina a Política de 
Alçadas e Competências da FUNCEF.

As operações realizadas por fundos não exclusivos dos quais a FUNCEF seja 
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ATRIBUIÇÕES DAS ÁREAS 
ENVOLVIDAS

PRESI/AUDIN

A auditoria interna realizará revisões periódicas e objetivas sobre as Transações 
entre Partes Relacionadas como parte de seu plano de trabalho anual. As 
revisões terão como objetivo a avaliação e monitoramento da adequação e 
correta evidenciação das transações realizadas.

PRESI/COSOC

Providenciar a ampla divulgação desta Política, tanto para o público interno 
quanto para o público externo, utilizando-se dos canais de comunicação 
disponíveis.

PRESI/ GEJUR

Manifestar-se sobre a transação, quando consultada, sob a ótica jurídica.

DIATI/GEAPE/COPES

Promover treinamentos aos seu público interno para o conhecimento e 
entendimento do seu conteúdo.

DIATI/GEAPE/COPAD

Promover os ajustes necessários no Portal dos Fornecedores, minutas 
contratuais e normativos internos, para que os termos desta política sejam 
cumpridos e conhecidos pelos prestadores de serviços da Fundação. 

DIBEN/GECAD/COCAD

de benefício administrado pela FUNCEF.

DIPEC/CONTAB

Promover a divulgação das Notas Explicativas nas Demonstrações Financeiras.

DIPEC/GECOR

Manifestar-se sobre a transação, quando consultada, sob a ótica do risco e 
conformidade.

DIPAR

Solicitar análise das demais áreas quando ocorrer alguma operação 
caracterizada como Transação entre Partes Relacionadas.

DIRIN

Solicitar análise das demais áreas quando ocorrer alguma operação 
caracterizada como Transação entre Partes Relacionadas.

PC 1/2022 - FS
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VIGÊNCIA

Este documento entrará em vigor na data da sua publicação.

GLOSSÁRIO

Condições de Mercado - São aquelas para as quais foram respeitados 

observados durante a negociação da respectiva operação os princípios: (i) 
da competitividade (preços, taxas, prazos e condições compatíveis com as 
demais praticadas no mercado, se aplicável e possível); (ii) da adequação 
e conformidade (pertinência dos termos do respectivo contrato com as 
necessidades da companhia, bem como adequado controle de segurança e 
informação); e (iii) da transparência (adequada divulgação das condições e sua 
aplicação). 

 Quando, por conta de um interesse próprio, um 
empregado, cedido, dirigente ou prestador de serviço atua contra os princípios 
e interesses da FUNCEF, tomando uma decisão inapropriada ou deixando de 

Controle - Pressupõe a titularidade de direitos de sócio que assegurem, de 
modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações em assembleias gerais 
de determinada companhia e o poder de eleger a maioria dos administradores 
desta companhia; e usar efetivamente este poder para dirigir as atividades 
sociais e orientar o funcionamento dos órgãos corporativos da companhia. 

“Controle” ora indicada todas as variações desta expressão como, por exemplo, 

operacionais da fundação, a qual pode ser obtida por meio de participação 
acionária, disposições estatutárias, acordo de acionistas, cargo, função ou 
qualquer outra forma que permita interferir nas decisões da administração, 
ainda que não haja participação direta ou indireta em seu capital.

RGPB - Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios - volume de recursos 
garantidores de cada plano de benefício.
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