
Em abril deste ano, o Seguro Jurídico comemora 20 anos de muitas lutas 
e conquistas para os(as) associados(as) da APCEF/RS, tanto da ativa quanto 
aposentados(as). Criado inicialmente para barrar o decreto que alterava o 
limite de idade mínima para complemento de aposentadoria para 60 anos, 
depois com ação exitosa para impedir a migração dos recursos do REG/
Replan para o REB, ao longo do tempo, o serviço consolidou-se através de 
inúmeras ações judiciais e serviços em prol dos(as) trabalhadores(as) da Caixa. 

E para celebrar o aniversário do Seguro Jurídico, a APCEF/RS dá um 
grande passo no aperfeiçoamento desse serviço tão exitoso: contrata o es-
critório AR Advocacia Humanizada (OAB/RS 4149), para dar continuidade, de 
forma engajada, a esse grande legado que vem sendo construído desde 2001.

O AR Advocacia Humanizada é um escritório especializado em Previ-
dência, que tem como fundador o já conhecido advogado Ricardo Só de 
Castro, especialista em Previdência Complementar e assessor jurídico da 
APCEF/RS desde a criação do Seguro Jurídico, e de sua sócia, Aline Car-
raro Portanova, especialista em Previdência Pública com experiência no 
atendimento dos trabalhadores(as) bancários(as). 

O escritório assume, a partir janeiro deste ano, todas as ações coletivas 
de autoria da APCEF/RS - a exemplo do “Efeito Gangorra” e do equaciona-
mento do déficit (confira mais na página central) - e também está à dispo-
sição para ajuizamento de novas ações e consultas, com todas as vantagens 
que o Seguro Jurídico oferece. Além disso, a equipe jurídica participa de 
reuniões organizadas pela APCEF/RS - online enquanto a pandemia da 
Covid-19 não permitir reuniões presenciais seguras -, para explicações e 
esclarecimentos, mantendo, assim, uma proximidade que atenua o distan-
ciamento social imposto pelas regras sanitárias.

Para as ações individuais em andamento, o(a) associado(a) poderá migrar 
para o AR Advocacia Humanizada ou manter seus processos com o Escritório 
Direito Social. Em todos os casos, as condições contratuais permanecem 
as mesmas, não havendo nenhuma cobrança extra por cada etapa dos 
processos. Dúvidas e migrações podem ser dirigidas à APCEF/RS, pelo e-
-mail juridico@apcefrs.org.br ou pelo telefone/WhatsApp (51) 99999-8417. 
Consultas sobre as ações individuais em andamento não migradas devem 
ser direcionadas ao Escritório Direito Social. 

De acordo com a diretora de Aposentadas(os), Previdência e Saúde da AP-
CEF/RS, Célia Zingler, o Seguro Jurídico é essa grande potência porque vem se 
aperfeiçoando ao longo do tempo, e a contratação do novo escritório só vem 
coroar esse movimento ascendente. “Ricardo Só de Castro e Aline Portanova 
têm a expertise, a sensibilidade e a dedicação de que nós precisamos nesta 
conjuntura de retirada de direitos. Neste Brasil de 2021, vamos utilizar de todas 
as ferramentas judiciais possíveis para combater os retrocessos, especialmente 
em relação ao Saúde Caixa e à Funcef, e, para isso, precisamos de um Seguro 
Jurídico robusto e combativo. Mas também precisamos de muita mobilização 

e luta por direitos, defesa da Caixa 100% Pública e democracia”, afirmou Célia.
Marcello Carrión, presidente da Associação, afirma que o Seguro Jurídico 

é um patrimônio do corpo associativo e, assim como todas as áreas de atuação 
da APCEF/RS, tem sido cuidado com muito zelo por esta diretoria. “Sabemos 
de nossa responsabilidade ao representar a luta dos(as) empregados(as) da 
Caixa e nos sentimos honrados(as) por poder contar com o Seguro Jurídico 
para isso. Estamos seguros de que estamos em boas mãos com o Ricardo Só 
de Castro e a Aline Portanova, e muito satisfeitos com o especializado serviço 
que o AR Advocacia Humanizada já está prestando”, declarou Carrión.

Atendimento online e presencial

Devido à pandemia do Novo Coronavírus, os plantões da AR Advocacia 
Humanizada acontecem de forma online em dois horários semanais: nas 
terças-feiras, das 10h às 12h, e nas quintas, das 16h às 18h, através da plata-
forma Zoom. O link é disponibilizado pela APCEF/RS a associados(as) que 
realizarem agendamento prévio, pelo e-mail juridico@apcefrs.org.br ou pelo 
telefone/WhatsApp (51) 99999-8417. 

Em casos especiais, como de direito da Mulher ou de Família, os aten-
dimentos podem ser presenciais, seguindo os protocolos indicados pelas 
autoridades sanitárias. Os contatos com o AR podem ser feitos de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 18h, através do fone/WhatsApp (51) 99910-2808, com 
a secretária Josy; através do e-mail ricardo@aradvocaciahumanizada.com.
br e do telefone/WhatsApp (51) 98168-9613, com o advogado Ricardo Só de 
Castro; ou pelo fone/WhatsApp (51) 99372-5824, com a advogada Gabriela 
Brizola Felizardo. O escritório AR Advocacia Humanizada tem sede na Av. 
Ipiranga, 40, salas 1908-1909, Ed. Trend Offices, Torre B, Praia de Belas, CEP 
90020-020, Porto Alegre/RS.

Você ainda não integra o Seguro Jurídico?

O Seguro Jurídico é um pujante serviço da APCEF/RS, oferecido a 
associados(as) e dependentes, de atendimento jurídico nas áreas de Previ-
dência Complementar, Previdência Social, Tributário Previdenciário, Saúde 
do(a) Trabalhador(a), Direito de Família, Direitos da Mulher e Defesa e Acom-
panhamento de Processos Administrativos Disciplinares junto à Caixa. 

Não basta ser associado da Apcef/RS para utilizar o Seguro Jurídico. Para 
usufruir dessa importante ferramenta de proteção jurídica, é preciso preencher 
o formulário disponível no link www.apcefrs.org.br/juridico. O valor mensal é 
de apenas R$ 7 (sete reais), com cobrança acumulada de quatro meses, no valor 
de R$ 28 (vinte e oito reais), em janeiro, maio e setembro. A cobrança acumulada 
visa a diminuir as tarifas de débito implementadas pela Caixa.

Inscreva-se e proteja os seus direitos!

Boletim do Seguro Jurídico
Seguro Jurídico comemora 20 anos: mudanças e cada vez mais 
compromisso

Nº 13 | Fevereiro de 2021

PLANTÃO SEGURO JURÍDICO  | Escolha a melhor maneira para o seu atendimento virtual

• Às terças-feiras, das 10h às 12h, e quintas-feiras, das 16h às 18h - Agendamento com a secretaria jurídica da APCEF/RS
• Às quartas-feiras, das 14h às 18h -  Agendamento com a Josy, secretária do escritório AR, pelo telefone (51) 99910. 2808
• Ricardo Só de Castro - OAB/RS 38.465 • (51) 98168. 9613 
• Gabriela Brizola Felizardo - OAB/RS 115.660 • (51) 99372. 5824

Após os desafios vivenciados por todos nós em 2020, o propósito do AR é humanizar o atendimento e melhorar ainda mais 
o Seguro Jurídico da APCEF/RS.

Av. Ipiranga, 40/1908 e 1909 • Porto Alegre (RS) • Ed. Trend Offices
atendimento@aradvocaciahumanizada.com.br • (51) 99910.2808 • www.aradvocaciahumanizada.com.br

A soma do advogado Ricardo Só de Castro, especializado em Previdência Complementar, com a advogada Aline Portanova, 
especializada em Previdência Social, e a integração das advogadas Luisa Dias de Castro, Gabriela Brizola Felizardo e Luiza 
Beatriz Coimbra, fez nascer o escritório AR Advocacia Humanizada. Embora uma novidade no atendimento ao Seguro Jurídico, 
não se trata de uma mudança, mas a continuidade de um trabalho iniciado há duas décadas, sempre em constante atuali-
zação e aperfeiçoamento, com o foco no cliente associado. O AR atua judicial e extrajudicialmente nas áreas de Previdência 
Pública e Complementar, planejamento previdenciário, direito tributário previdenciário, saúde do trabalhador, defesa em 
processo disciplinar administrativo, direito das mulheres  e direito das famílias e sucessões.



O Seguro Jurídico tem campeado inúmeras batalhas em prol dos 
direitos dos(as) associados(as) da APCEF/RS. Ao longo de 20 anos 
de existência, foram ajuizadas dezenas de ações judiciais pioneiras, 
que vêm fazendo a diferença na vida de cada beneficiado(a). Dentre 
elas, a aprovação do Saldamento do REG/Replan na Funcef, a ação 
de Imposto de Renda sobre complementação paga pela Fundação 
(Ação de Bitributação), a ação de Revisão da Aposentadoria Propor-
cional das Mulheres do REG (“10% mulheres”), a ação das Perdas da 
Funcef em decorrência do aumento do INSS (Efeito Gangorra), a 
Ação Civil Pública contra a Retirada de Patrocínio; a ação do Passivo 
Trabalhista da Caixa para Redução do Equacionamento do Déficit, 
só para citar algumas.

De acordo com a diretora de Aposentados(as), Previdência e Saúde 
da APCEF/RS, Célia Zingler, o Seguro Jurídico está cada vez melhor. 
“Neste momento, temos dez ações coletivas e centenas individuais 
em tramitação. Algumas, já com resultado positivo. Outras, com pers-

pectiva favorável ou em recurso. Nós seremos incansáveis enquanto 
houver injustiças. Nossos direitos são inegociáveis”, garantiu Célia. 

Novos ajuizamentos

O advogado Ricardo Só de Castro revelou que, além das ações em 
andamento (confira um resumo na tabela), há muitas possibilidades de 
novos ajuizamentos (veja no box). “Embora este período de pandemia 
e de ataques constantes aos direitos sociais imponham limitações nas 
iniciativas visando novas conquistas aos(às) associados(as), o Seguro 
Jurídico da APCEF/RS permanece vislumbrando alternativas para con-
tinuar os avanços e oferecer melhor condição de estar social aos(às) 
empregados(as) da Caixa. Nesse sentido, permanecem sendo disponibi-
lizadas, a todos(as) que tenham interesse, ações individuais de revisões 
de benefícios junto ao INSS, bem como uma gama bastante ampla de 
ações previdenciárias”, declarou.

Confira um resumo das principais 
ações em andamento 

Planejamento Previdenciário: serviço destinado aos(às) empregados(as) em atividade que queiram certificar-
-se da melhor alternativa previdenciária, combinando tempo, custo com contribuição e valor de benefício, 
considerando as novas regras de transição e aposentadoria pós-Reforma da Previdência;

Ações Indenizatórias contra a Caixa: todo(a) aquele(a) que teve reconhecida alguma parcela salarial na Jus-
tiça do Trabalho não terá mais como integrar esse valor na complementação de aposentadoria da Funcef por 
não ter havido custeio anterior à concessão do benefício. Porém, é possível ingressar judicialmente, pleiteando 
indenização à Caixa, no valor equivalente à integração que não é mais viável por falta de prévio custeio junto 
à Funcef;

Reconhecimento de Parcela Salarial como Salário de Contribuição: considerando que judicialmente não é 
mais admitida a integração de parcela salarial reconhecida na Justiça de Trabalho após a concessão da apo-
sentadoria por ausência de prévio custeio, é necessário reconhecer a verba salarial como integrante do salário 
de contribuição à Funcef enquanto empregado(a) ainda em atividade. É esse o objeto dessa ação; 

Aposentadoria de Pessoa com Deficiência: todas as pessoas que possuem qualquer situação de saúde fí-
sica ou mental que a coloque em desvantagem no mercado de trabalho, comprovadamente, pode requerer 
aposentadoria por deficiência.

“10% mulheres”: todas as associadas que ingressaram na Caixa até junho de 1979 (Plano REG) e se aposentaram 
proporcionalmente até junho de 2007 e que ainda não promoveram a ação visando a isonomia entre homens 
e mulheres no percentual de aposentadoria proporcional poderão agora encaminhar sua ação através do AR 
Advocacia Humanizada, após o STF reconhecer esse direito, em agosto de 2020. 

A APCEF/RS mandou correspondência para a Funcef, logo após o julgamento, questionando se resolveria ad-
ministrativamente a situação das mulheres beneficiadas pelo julgamento do STF. Até o momento não houve 
resposta e tampouco solução da questão, o que resultará em nova medida a ser adotada pela Associação.

O ajuizamento das demandas é importante para não prescrever o direito de ação para reaver os direitos vio-
lados. As mulheres que já ajuizaram a ação sob os cuidados do Direito Social e estão aguardando o desfecho 
desta, poderão, a seu critério, solicitar a migração do processo para o AR Advocacia Humanizada, devendo so-
licitar orientação à APCEF/RS, pelo e-mail juridico@apcefrs.org.br ou pelo telefone/WhatsApp (51) 99999-8417.

Possibilidades de novos ajuizamentos



Objeto Nº do processo 
originário

Local Andamento

Efeito 
Gangorra - 1º grupo 
(2002)
contra Funcef

Perdas/reajuste INSS 1995-
2001

001/1.05.0165439-2 11ª Vara Cível de Por-
to Alegre

Cumprimento de sentença. Finalização 
de perícia atuarial de apuração de valo-
res. Perspectiva de decisão pelo juiz em 
2021. Foram pagos valores incontrover-
sos (Funcef reconheceu como devidos) 
em dezembro de 2014 e, aos(às) rema-
nescentes, durante o ano de 2020.

Efeito
Gangorra - 2º grupo 
(2006)
contra Funcef

Perdas/reajuste INSS 1995-
2001. Não entraram com 
documentação a tempo. 
Remanescentes e/ou 
se associaram após ajuiza-
mento da primeira ação

001/1.06.0113539-7 TJ/RS – remessa para 
o Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, em 
Brasília, com recurso 
da Funcef.

Após o Tribunal de Justiça/RS decidir 
favoravelmente aos(às) assistidos(as), o 
Superior Tribunal de Justiça constatou 
nulidade na decisão e mandou o Tri-
bunal de Justiça/RS julgar novamente 
a ação. Perspectiva de julgamento em 
2021.

10% mulheres REG x 
Funcef 
(mulheres que in-
gressaram na Fun-
cef até junho/79 e 
se aposentou pro-
porcional)

Aposentadoria Proporcio-
nal. Inconstucionalidade da 
distinção de percentual na   
aposentadoria proporcio-
nal entre homens (80%) e 
mulheres (70%). APCEF/RS 
atuou como amicus curiae 
no STF

RExt 639138 STF (repercussão ge-
ral) – Brasília

Julgamento virtual no Supremo Tribu-
nal Federal encerrado em 07/8/2020. 
Resultado: 8x2. Reconhecida a incons-
titucionalidade da diferença negativa 
de percentual entre homem e mulher. 
São ações individuais. As associadas 
poderão consultar com o AR Advocacia 
Humanizada a possibilidade de ação 
individual ou, se já possuem ação em 
andamento/suspensa, poderão migrar, 
conforme orientação neste Boletim.

Ação Civil Pública 
- Retirada de Patro-
cínio

Nulidade Resolução CNPC 
11/2013
Questiona a legalidade da  
retirada de patrocínio uni-
lateral pelo patrocinador 
(Caixa).

5014853-
29.2014.404.7100

3ª VF / TRF4 – Porto 
Alegre

Procedência em 1º grau e no Tribunal 
Regional Federal – TRF4. Aguarda re-
messa de recurso da União para Tribu-
nais Superiores em Brasília.

IR sobre Contribui-
ção Extraordinária 
– 1º grupo

Isenção do IR por não haver 
elevação de patrimônio e 
ser proibida a redução de 
benefícios.

5003020-
72.2018.4.04.7100

2ª Turma TRF4 – Por-
to Alegre

Sentença procedente. Aguarda julga-
mento de recurso pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região - TRF4. Julga-
mento em data próxima.

IR sobre Contribui-
ção Extraordinária 
– 2º grupo (para 
quem se associou 
após janeiro/2018)

Isenção do IR por não haver 
elevação de patrimônio e 
ser proibida a redução de 
benefícios.

5068648-
37.2020.4.04.7100

13ª Vara Federal Por-
to Alegre

Procedente a ação coletiva e baixa-
da. As execuções são individuais e 
estão sendo processadas e pagas 
pelo escritório Direito Social. Os(as) 
associados(as) podem optar em migrar 
para o AR Advocacia Humanizada, con-
forme orientação neste Boletim.

Benefício Único An-
tecipado 
(BUA)

Diferenças do valor recebi-
do a título de BUA no salda-
mento REG/Replan Saldado

001/1.08.0270142-0 3ª Vice-Presidência 
do TJ/RS – Porto Ale-
gre

Reconheceram em 2ª instância a ilegi-
timidade ativa da APCEF/RS. Encerra-
do.  APCEF/RS ajuizará em breve nova 
ação com o mesmo objeto, após nova 
assembleia a ser convocada aprovar a 
medida.

IR sobre o Benefício 
Único Antecipado

Bitributação. Ação coletiva 
que questiona a não inci-
dência de IR sob parcela do 
BUA (execuções individu-
ais)

2006.71.00.045951-9 2ª Vara Federal – Por-
to Alegre

Ação ajuizada em dezembro 2020. 
Aguarda instrução e sentença ainda 
em 2021. Deverá seguir o caminho das 
decisões do 1º grupo.

Equacionamento - 
Passivo trabalhista 
Caixa/Funcef

Exclusão do reflexo na FUN-
CEF originado do passivo 
trabalhista da Caixa. Essa 
responsabilidade deve ex-
clusiva da Caixa e não deve 
compor o cálculo das con-
tribuições extraordinárias 
dos(as) participantes no 
equacionamento dos défi-
cits.

5068031-
82.2017.4.04.7100/RS

4ª Vara Federal RS /
1ª Vara Federal DF

Declinada competência para juízo da 
1ª Vara Federal de Brasília. Aguarda de-
finição do juízo competente para pros-
seguir a instrução do processo. Decisão 
ainda em 2021.

Ação Civil Pública 
contra a aplicação da 
CGPar 23 – defesa do 
Saúde Caixa 

Nulidade das determina-
ções que alteram os planos 
de saúde de autogestão 
das estatais.

5060010-
49.2019.4.04.7100

3ª Turma do TRF4 – 
Porto Alegre

Após decisão de 1ª instância que enten-
deu não ser cabível a Ação Civil Pública, 
a APCEF/RS recorreu ao Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região e aguarda 
julgamento. Perspectiva é positiva.



A retirada de patrocínio é um instituto previsto no Art. 25 da Lei 
Complementar nº 109/2001, que admite que a empresa patrocinadora 
de um plano de benefícios administrado por um fundo de pensão possa, 
unilateralmente, romper o convênio de adesão que mantém e deixar de 
patrocinar o plano. Isso poderia afetar a todos(as) os(as) participantes da 
Funcef, sejam ativos(as) ou aposentados(as), caso a patrocinadora Caixa 
viesse a retirar o patrocínio da Fundação.

Em 2013, pretendendo regulamentar o citado instituto da “retira-
da de patrocínio”, o Conselho Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC) editou a Resolução CNPC nº 11/2013, estabelecendo condições 
severamente prejudiciais aos(às) participantes e assistidos(as), obrigando 
os(as) atingidos(as) pela retirada de patrocínio a buscarem alternativas 
desvantajosas (alto custo administrativo) no mercado financeiro, bancos 
e seguradoras, ou, até mesmo, resgatarem suas reservas individuais até 
então mantidas na entidade previdenciária, para suportarem o pagamento 
vitalício dos benefícios contratados.

Em 2014, antevendo os riscos que a regulamentação poderia ofe-
recer à estabilidade dos planos para os(as) participantes ativos(as) e os 
compromissos em favor dos(as) aposentados(as) e pensionistas mantidos 
entre a Funcef e a Caixa, a APCEF/RS ajuizou, contra a União Federal, a 
Ação Civil Pública nº 5014853-29.2014.404.7100, questionando a constitu-
cionalidade e legalidade de diversos dispositivos previstos na precitada 
Resolução. O ajuizamento foi feito pelo advogado Ricardo Só de Castro.

Após ser julgada procedente pela primeira instância da Justiça Federal 
de Porto Alegre/RS, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região, com relatoria da Desembargadora Federal Marga Inge Barth 
Tessler, confirmou a sentença e declarou a nulidade dos artigos 3º, § 1º, 
13, II, 15 e 16 da Resolução.

O principal trecho da ementa da decisão está assim redigido:

“2. Quanto aos artigos 3º, 13, 15 e 16, apresentam nulidades manifes-
tas. O art. 3º dispõe sobre a retirada de patrocínio mediante o aporte de 
contribuições do patrocinador devidas somente até a ‘data do cálculo’, 
anterior à autorização de retirada a ser emitida pelo órgão fiscalizador, 
contrariando o art. 25 da Lei Complementar n° 109/2011. Quanto ao artigo 
13, inciso II, tem-se que, havendo excedente financeiro no plano de bene-
fícios compondo sua reserva especial, o patrocinador que se retira terá 
direito ao recebimento de parte desta reserva, no valor correspondente à 
sua proporção contributiva no custeio do plano, o que contraria o disposto 
na Lei Complementar nº 109/2001. Já no art. 15 e 16, inciso I, restou eviden-
ciada a violação a direito adquirido, visto acenarem para a possibilidade 
de mudanças nos planos de benefícios, afetando seus participantes - de 
modo que são forçados a aderir a outro tipo de plano ou ao recebimento 
do montante recolhido ao longo do tempo.”

Com a decretação da nulidade dos diversos artigos apontados como 
ilegais pela APCEF/RS, essa decisão inviabiliza a aplicação da referida 
Resolução CNPC nº 11/2013 contra os(as) ativos(as) e assistidos(as) da 
Funcef, associados(as) da APCEF/RS. 

“Não há dúvida de que, embora ainda haja possibilidade de re-
curso às instâncias extraordinárias de Brasília, essa decisão em favor 
da Ação Civil Pública promovida pela APCEF/RS representa uma 
vitória gigantesca dos(as) associados(as) contra os abusos que vêm 
sendo cometidos contra os direitos sociais, em especial, em des-
favor dos(as) aposentados(as) e pensionistas, tanto da Previdência 
Social quanto integrantes da Previdência Complementar. Agora, é 
preciso permanecermos coesos(as) e atentos(as) e buscarmos o êxito 
definitivo da ação nos tribunais superiores. Parabéns a todos(as)!”, 
declarou Só de Castro.

Ação Civil Pública afasta risco de retirada de patrocínio 
da Funcef pela Caixa

Se você ainda não é associado(a) da APCEF/RS, não perca tempo! Venha desfrutar do patrimônio, da cultura, do esporte, 
do lazer ou de serviços como o Seguro Jurídico, e ainda fortalecer a luta dos(as) empregados(as) da Caixa! 
 
Para se associar, basta entrar no site www.apcefrs.org.br e preencher a sua proposta de adesão. Ou, se preferir, entre em 
contato direto com a nossa equipe por telefone (51-3268-1611).
O valor da mensalidade é de apenas 1% da remuneração para ativos(as) e 0,5% para aposentados(as) e pensionistas. E o 
melhor: você pode incluir toda a sua família (pais e mães, avôs e avós, filhos(as), enteados(as) de até 30 anos e cônjuge ou 
companheiro(a)) como dependente sem pagar nada mais por isso! 
 
Associe-se e conte para seu(suas) colegas como é bom ser associado(a) da APCEF/RS!

Associe-se à APCEF/RS!

Seguro Jurídico: 20 anos de sucesso!
“O Seguro Jurídico foi uma combinação perfeita de prestação de serviços e a satisfação dos(as) associados(as) da APCEF/RS. Desenvolveu-se uma 
construção coletiva de preparo de ações, através de um Grupo de Trabalho do qual eu fiz parte, e os resultados vêm se consolidando ao longo do 

tempo. Uma das conquistas, que vai atingir a todas as mulheres pré-79, é a equiparação ao ganho dos homens no cálculo de seu benefício. Foi 
uma demanda muito comentada e copiada, que serviu de referência a todo o País. Ou seja, o Seguro Jurídico, capitaneado pelo Dr. Ricardo Castro 
e pelo Dr. Fábio Barbosa (in memoriam), está comemorando agora ações que iniciaram em 2001. Nossas ações não são para um ano ou dois. Ago-

ra, o Dr. Castro está empreendendo novas frentes dentro da Previdência, que é o seu foco. Desejo ao novo escritório o mesmo engajamento, dispo-
nibilidade e sucesso em novas demandas que certamente surgirão.” 

Regina Figueiró | Aposentada/Porto Alegre

“Minha adesão ao Seguro Jurídico foi logo no seu lançamento. Desde então, já fiz muitas consultas com os(as) advogados(as) credenciados(as). O 
mais importante foi quando sofri uma apuração de responsabilidade em uma operação de crédito PJ. Fiz uma consulta com um advogado es-

pecialista em Direto Bancário, e os custos desta defesa ficariam em torno de R$ 5.000. Foi aí que eu acionei o Seguro Jurídico da APCEF/RS. Sem 
custo nenhum, tive uma defesa exitosa, graças à competência dos(as) advogados(as) credenciados(as). Estou muito satisfeito por ter aderido a 

este serviço oferecido pela APCEF/RS. Aconselho a todos(as) os(as) colegas a aderirem, pois, com a falta de pessoal, mudanças rotineiras de nossos 
normativos e a correria do dia a dia, ficamos muito expostos a possíveis erros de interpretação normativas.” 

Luís Fernando Dal Forno | Agência Digital/Porto Alegre
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