
Seguro Jurídico recupera R$ 34 milhões 
para  associados(as) da APCEF/RS 
devidos pela FUNCEF

O mês de dezembro de 2014 foi histórico para APCEF/RS, para 
os(as) associados(as) e para o Seguro Jurídico, serviço de assessoria 
jurídica desenvolvido pelo Escritório de Direito Social. Após 13 anos, 
desde o ajuizamento  da ação coletiva denominada “Efeito Gangor-
ra” 1º grupo, em dezembro de 2001, foi obtida decisão judicial junto 
à 11ª Vara Cível de Porto Alegre que foi mantida pela 6ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado/RS autorizando a liberação do valor 
incontroverso do processo, no montante de R$ 34.797.212,68 (trinta 
e quatro milhões, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e doze 
reais, e sessenta e oito centavos), em favor de 804 associados(as) apo-
sentados(as) e pensionistas  da APCEF/RS.

O objeto da ação chamada de “Efeito Gangorra” trata das per-
das de valor nominal ocorridas nos benefícios complementares pagos 
pela FUNCEF no período compreendido entre junho de 1996 e de-
zembro de 2001. A origem dessas perdas está na vinculação existente 
entre os benefícios pagos pela Previdência Social (INSS) e o benefício 
complementar pago pela FUNCEF, e também na regra de reajuste 
do benefício complementar que segue o índice concedido ao(à) em-
pregado(a) em atividade. Ocorre que, naquele período do governo 
Fernando Henrique Cardoso (1996/2001), os(as) empregados(as) em 
atividade da CAIXA tiveram reajuste ZERO em seus salários, enquan-
to no mesmo período o INSS reajustou o benefício dos(as) aposenta-
dos(as) e pensionistas com base na inflação. A FUNCEF, a partir disso, 
passou a proceder a compensação do reajuste concedido pelo INSS 
reduzindo a complementação de aposentadoria paga por ela, e man-
tendo a renda total do(a) aposentado(a) (INSS + FUNCEF) inalterada, 
sem qualquer reajuste. Foram mais de cinco anos de perdas do po-
der aquisitivo dos(as) aposentados(as) e pensionistas que somente 
agora começam a ser reparadas através do resultado, ainda parcial, 
desta ação judicial. 

Conforme anteriormente referido, o valor liberado no mês 
de dezembro de 2014 é relativo ao montante que a própria FUNCEF 
reconheceu como devido nos autos do processo. Entende a FUNCEF 

que são devidas diferenças nos benefícios complementares pagos  
somente nos meses transcorridos entre junho de 1996 e dezembro 
de 2001, não havendo reflexos nos benefícios pagos após este período. 

Entretanto, a APCEF/RS possui convicção de que a decisão profe-
rida na ação contemplou também os reajustes posteriores a dezembro 
de 2001 existindo diferenças de complementação de aposentadoria 
a serem pagas pela FUNCEF até os dias atuais, independentemen-
te do plano de benefícios dos(as) aposentados(as) e pensionistas: 
Reg/Replan, Reg/Replan Saldado ou REB. 

Deste modo, o processo, que está em fase de apuração de valo-
res, continuará no ano de 2015 com realização de perícia contábil a fim 
de auxiliar o juiz a decidir sobre esse conflito de entendimento existen-
te entre o que a FUNCEF aceita como devido e o que a APCEF/RS está 
cobrando no processo. 

Vale lembrar  que a APCEF/RS foi pioneira no Brasil ao promo-
ver esta ação coletiva através do Seguro Jurídico com a tese desen-
volvida pelo Escritório de Direito Social. O Seguro Jurídico representa 
uma política de proteção dos direitos previdenciários de seus(suas) 
associados(as) e que vem sendo aperfeiçoada desde abril de 2001, 
quando esse serviço foi contratado. O êxito da ação do “Efeito Gangor-
ra” não é um fato isolado, mas a decorrência de um trabalho coletivo, 
exaustivo e qualificado construído pelas sucessivas administrações da 
APCEF/RS desde aquela data, seus(suas) associados(as) que acreditaram 
nesse trabalho e pelo Escritório de Direito Social que apostou no projeto 
de qualificação do debate previdenciário junto aos(às) empregados(as) 
da CAIXA. Parabéns a todos(as) nós! 

Ricardo Só de Castro 
Assessoria Jurídica Previdenciária 

segurojuridico@apcefrs.org.br 
www.direitosocial.adv.br
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Os valores recebidos em dezembro de 2014 pelos(as) beneficiários(as) da ação judicial denominada “Efeito Gangorra”, 1º grupo, deverão ser informa-
dos na Declaração de Ajuste Anual do IRPF referente ao ano calendário do recebimento da ação nos termos da lei nº 12.350 de 20/12/2010 e da Instrução 
Normativa nº 1.127/2011 da Secretaria da Receita Federal.

Segundo esta norma, o cálculo do Imposto de Renda deve ser considerado pelo número de meses, considerando tabela própria do RRA - Rendimen-
tos Recebidos Acumuladamente. Para viabilizar esta informação, os(as) associados(as) da APCEF/RS beneficiários(as) da ação deverão agendar data e horário 
no Escritório de Direito Social, fone (51)3215-9000, localizado na Av. Borges de Medeiros, 612, 2º andar, Centro, em Porto Alegre, para buscar o demonstrativo 
do valor recebido e assinar o recibo correspondente. Aqueles(as) residentes no interior do Estado ou em outro local, poderão agendar, através do mesmo  
telefone a remessa dos documentos para seus endereços com posterior devolução do recibo devidamente assinado ao Escritório de Direito Social.

Salientamos que a incidência ou não de Imposto de Renda sobre os valores recebidos dependerá do valor da parcela mensal individual reconhecida 
pela FUNCEF como devida,  relativa ao período de junho de 1996 a dezembro de 2001 e paga acumuladamente a cada beneficiário(a), e da faixa percentual 
(10%, 15% ou 27%) em que cada um(a) está enquadrado(a) de acordo com sua renda. Recomendamos àqueles(as) que permanecerem com dúvida quanto 
ao preenchimento da Declaração de Ajuste Anual que consultem profissional especializado na área para o melhor encaminhamento. O Escritório de Direito 
Social permanecerá disponível a esclarecimentos de natureza jurídica através do endereço eletrônico direitosocial@direitosocial.adv.br.

Informações para a  Declaração do Imposto 
de Renda dos valores recebidos no processo 
do “EFEITO GANGORRA”
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“Recebemos um presente de Natal com o pagamento da primeira parcela da 
ação. Foi um grande esforço, iniciado em 2001. São 13 anos de processo, e 
acompanhei de perto este trabalho nas reuniões do GT Previdência. Esta tese 
pioneira foi discutida nos GT’s de trabalho e foi muito bem conduzida pelo 
grupo. Sentimos agora o sabor da vitória coletiva, porque atuamos juntos 
neste trabalho. Não podemos esquecer que este sucesso é devido também à 
atuação do saudoso advogado Fábio Barbosa, que se empenhou de forma 
decisiva para o sucesso da ação.”
(Regina Figueiró – Integrante do GT do Seguro Jurídico e também participante 
da ação – Aposentada de Porto Alegre)

“Numa ação inovadora intentada pelo nosso Seguro Jurídico, nos idos de 
2001, pelo saudoso Fábio Barbosa, após diversos atifícios recursais meramente 
protelatórios por parte da FUNCEF, finalmente agora no findar de 2014, 
conseguimos resgatar, parcialmente, os prejuízos de quase um milhar de 
colegas aposentados. A luta continua, pois ainda temos valores a receber do 1º 
grupo e esperamos também conseguir que se faça justiça aos participantes do 
2º grupo que ainda lutam para terem reconhecidos esses direitos.”
(Leonardo Roberto Rigon – Diretor de Aposentados e Saúde e integrante da 
ação – Aposentado de Porto Alegre)

“Depois de tantos anos à espera conseguimos esta grande vitória , mérito de 
nossos advogados do escritório de Direito Social e de nossa Associação que 
nos oferece o Seguro Jurídico. A grande maioria de aposentados e pensionistas 
esperava com ansiedade e também com necessidade esta conquista. Valeu 
muito esses 15% recebidos em dezembro e agora a torcida é pelo recebimento 
do restante. Lembro sempre do Fábio Barbosa que por diversas vezes esteve 
aqui em Pelotas distribuindo informações e alimentando nossa esperança. 
Esteja com Deus!”
(Lúcia Helena Leal – Diretora de Apoio aos Aposentados e Saúde – integrante 
da ação – Aposentada de Pelotas)

“Vivemos muitos anos perdendo nosso poder aquisitivo, apesar de termos 
contribuído para a FUNCEF afim de garantirmos uma aposentadoria para 
termos uma vida digna. Mas não ficamos lutando sozinhos na justiça, pois 
a APCEF/RS, com a criação do Seguro Jurídico, fez estudos inovadores e 
nos mostrou que unidos temos mais poder. Assim foi com as ações “10% 
mulheres”, ação de bitributação, incorporação de verbas trabalhistas para fins 
de benefícios da FUNCEF, a contribuição para os estudos sobre o saldamento 
do REG/REPLAN e, mais recentemente, em dezembro, com a vitória da ação 
do “Efeito Gangorra”, um presente de Natal para os participantes do primeiro 
grupo. Fui beneficiada por todas essas ações, graças a atuação da nossa 
APCEF/RS. Só me resta agradecer e desejar que a nossa APCEF se fortaleça cada 
vez mais.”
(Jussara Jost – integrante da ação – Aposentada de Santa Cruz do Sul)

Depoimentos sobre o sucesso 
da ação “EFEITO GANGORRA”

“É uma grande vitória, do tamanho da ousadia da APCEF/RS e da garra 
dos associados e das associadas. Somos pioneiros, e o Seguro Jurídico mostrou 
mais uma vez sua importância. Estamos felizes porque sabemos que nossa 
causa é mais do que justa.”
(Marcos Todt – Presidente da APCEF/RS)

“Foi uma grande luta, com a FUNCEF recorrendo e agora conquistamos uma 
vitória com o pagamento desta primeira parcela. A atuação do Seguro Jurídico 
foi muito boa nesta ação, os associados receberam todo o acompanhamento, 
seja nas Reuniões de Aposentados, seja no atendimento personalizado da 
Assessoria Jurídica, que atendeu a todos com presteza. Vamos continuar nesta 
luta de forma a obter o pagamento integral, e me sinto tranquila quanto à 
atuação de nossa assessoria jurídica.”
(Odete Maurer Schwantes – integrante da ação – Aposentada de Porto Alegre)
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ADAUTO FUHRO WITT   -  ADEMAR DE SOUZA BASTOS   -  AGUINALDO VILIBALDO PORTO   -  ALBERTINA GARCIA MARQUES   -  ALFEU LISBOA DE CASTRO   
-  AMALIO FERNANDES PINTO   -  ANA LAURA MARTINS NUNES   -  ANA MARIA HILGERT    -  ANA MARIA SEDREZ ARAUJO   -  ANELIA SCHEFFEL   -  ANEROM 
SILVA ABARNO   -  ANITA MARIA GUERRA SIMÕES PIRES   -  ANTÔNIO MESQUITA GALVAO   -  ARY NEVES MENDONÇA   -  AYLTON PEREIRA FRAGA   -  BEATRIZ 
FRANCISCA BORBA GONZAGA   -  BEATRIZ REGINA LIMA DE OLIVEIRA   -  BENITO CARDOSO   -  CACILDA DUTRA DA SILVA   -  CARLOS ERNANI NORONHA 
DE FREITAS   -  CARLOS EUGENIO SEBASTIANI MAFALDA   -  CARLOS ROBERTO STERNBERG HARDT   -  CLASI MARIA SCHARDONG KIRCHHOF   -  CELIDA 
JUREMA OLIVEIRA RODRIGUES   -  CLEO CARVALHO NUNES   -  CLEO LUIZ GAMBA   -  CLEUZA DE SOUZA MUSWIECK   -  CLOVIS BALDINO FROES    -  CLOVIS 
ROBERTO CAMARA DE SOUZA   -  CORINTO VARGAS DA LUZ   -  DANIEL TEODORO RODRIGUES   -  DARCI BOSCHETTI   -  DELCIO DUARTE CALEGARI   -  
DILCE MARIA VIEIRA FIALHO   -  DORA LUCIA NEUBERGER   -  EDA TRINDADE SOARES   -  EDISON ANTONIO GAUDENZI   -  EDISON DANIA NERVA   -  ELIANE 
MARIA BERNARDI DURGANTE   -  ELISA BRAS FLORES   -  ELOISA PIRES TEIXEIRA   -  ELY GONÇALVES    -  ELY VIANNA DE MOURA   -  ERNESTO ERI MILAN   
-  ERROL DOMINGOS RICHETTI   -  FERNANDO KRUEL DE LEMOS   -  GALILEU JOSÉ DA SILVA    -  GILBERTO MORAES ZIRBES   -  HEITOR DA SILVA COSTA   
-  HEITOR MARCAL RODRIGUES ALVES   -  HELENA LUCIA RODOLPHI CARNEIRO   -  HELIO ROMULO VERDI   -  HILMA PEDERSEN MONTEIRO   -  HUMBERTO 
LAGUE   -  ICLEA THEREZINHA F. S. RITZEL   -  ILSA MARIA BARROS TERRACIANO   -  IRIDE MARIA POSSAMAI   -  IVANO LOPES CRAIDE   -  IVANDINA ANNA DE 
FIGUEIREDO   -  IVO PEREIRA DA SILVA   -  JADIR DA FONTOURA AMARO DA SILVEIRA   -  JAIRO FERNANDES DA ROSA   -  JAIRO FLACH   -  JANICE CELMAR 
PEREIRA   -  JESSY OLICHESKI DA CUNHA   -  JOANA MARIA SILVEIRA   -  JOAO ANTÔNIO GOMES DA SILVA   -  JOAO FLORES DE DEUS   -  JOAO VICENTE 
JUNGBLUT   -  JOSE CLAUDIO MEDEIROS ALBUQUERQUE   -  JOSE MARIA RODRIGUES MUNIZ   -  JOSE MAURO COSTA DOS SANTOS   -  JOSELI CONFORTIN   
-  JOSIANI IRIGOYEN CAMEJO   -  JOVANI MARTINS DE LIMA   -  JULIA TEREZA BENDER   -  LAERCIO BARBOSA JACQUES   -  LAURA DE MATTOS MERTEN   -  
LAURO JULIANO   -  LEDA ARAUJO FARIAS   -  LENIRA THEREZINHA LINHARES ALVES   -  LIDOVINA GUERITA SPERB   -  LUCIMARA MARTINS COSTA   -  LUIZ 
AUGUSTO MACHADO JAEGER   -  LUIZ ELIAS COSTA   -  LUIZ FRANCISCO SEIBEL   -  LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE   -  LUIZ LONGONI OLIVEIRA   -  LUIZ 
SOLACIR MARTINS DE CASTRO   -  LUIZA MARIA FELLINI STEIMER   -  LYDIO JÚLIO BITTENCOURT   -  MAGALI DA SILVA CARNEIRO   -  MANOEL ANTONIO 
LEMOS DA SILVEIRA   -  MARCIA HAUSHAHN BELLOC   -  MARCO ANTONIO ISOLDI   -  MARI FATIMA FAVERO DA SILVA   -  MARIA ANTONIA BERTOLDI   -  
MARIA BERNADETTE DE MORAES MEDEIROS   -  MARIA CANDIDA TAVARES FERNANDES    -  MARIA CATARINA KOOPS   -  MARIA DA GLORIA DAMIANI   
-  MARIA DAS GRAÇAS LORENZI   -  MARIA DE LOURDES S. DE OLIVEIRA   -  MARIA EMÍLIA LANGARO PERSICI   -  MARIA ESTELA DIAS SIMÕES   -  MARIA 
HELENA SCHNEIDER   -  MARIA IZABEL TEIXEIRA PESSOA SILVA    -  MARIA JACIRA FERRAZ SCHIRMER   -  MARIA MARLENE BALINHAS DUTRA   -  MARIA 
QUINTO GRACIOLLI   -  MARIA SUELY NUNES   -  MARILIA GOETH VIAMONTE   -  MARILIA HELENA FRITSCH   -  MARILIA LINS MOREIRA   -  MARINA DOS 
SANTOS ORTIZ   -  MARIO CEZAR GOULART DUARTE   -  MARIO SERGIO ROCHA AZAMBUJA   -  MARLEI BESKOW   -  MARLENE MARIANTE DE SOUZA   -  
MIRO MORENO SCHADECK   -  MISEDI KUPSKE   -  NAIR FLECK REITER   -  NELSON BRUM KOCHHAN   -  NELSON ROCHA    -  NELSON TADEU TEIXEIRA 
PEREIRA   -  NEUSA SALETE ALBRECHT   -  NEUSA MARIA DA ROSA CHRISTOFARI   -  NEVITON ALVES SIMON    -  NEYTA RESENDE RODRIGUES   -  NILO DE 
JESUS MORALES NUNES   -  NILZA SILVA SOUZA   -  ODETE PORCIUNCULA   -  PAULO DE ALVEAR DOS SANTOS S. LOBATO   -  PAULO DE TARSO BENER 
DE PAIVA    -  PAULO TADEU GRIEBLER   -  RAPHAEL VALENTINI   -  RAQUEL PEREIRA COSTA   -  REGINA CÉLIA DAHER DE SOUZA FERRIER   -  REGINALDA 
SOUZA VELEDA   -  REJANE FRIEDRICH CONCEIÇÃO   -  RENATO LINDEMANN   -  RENY ARTHUR ZIMMERMANN   -  ROSA MARGARIDA DRESCH NOGUEIRA   
-  ROSALINDA SOUZA JORGE PIUMA   -  ROSANGELA TATO RODRIGUES A. PORTO   -  ROSELI TEREZINHA PRIORI HOFFMANN   -  RUTE VIANNA DOS 
SANTOS   -  RUTH MARIA RAMOS TRONQUINI   -  RUY EDMUNDO J DE BARCELLOS   -  SABINO CORREA MACHADO   -  SALETE MARIA BERTANI BETINELLI   
-  SANDRA MARA PIVA MALFATTI   -  SANDRA REGINA PERRONE DE OLIVEIRA   -  SANDRA REGINA PINHO CABRAL   -  SANTINHA HELENE DORNELES 
PANYAGUA   -  SEBALT RUDIGER   -  SEBASTIAN GORGONHA M. SATO   -  SILVIA MARIA FONTES DE ALBUQUERQUE   -  SIMONE DA SILVA URGUIM   -  
SONIA MARILIA BARTH   -  SUELI MARIA DOS SANTOS MARTINS   -  TANIA MARIA CHAVES DA ROCHA   -  TANIA ROSA SILVEIRA   -  THAELMANN LOPES 
COUTINHO   -  TEREZINHA DE JESUS MARTINS ROMERO   -  THEREZINHA MARGIT DE LIMA ZIRBES   -  THOMAZ AQUINO RODRIGUES SALVO   -  VALDIR 
DA CRUZ SCHELLIN   -  VÂNIA VELASCO STOCK   -  VERÔNICA CASSOL ROSSI   -  VICENTE JOSÉ BRAZ DA MAIA   -  VIVEKANANDA DOS SANTOS CHAVES   -  
WATERLOO LUIZ DA SILVA   -  YEDA FRANCELINA DA FONTOURA LIMA   -  ZAIR ERODI DE CARVALHO PEREIRA   -  ZAIRA ELISABETE MARTINS SARMENTO  

Novo prazo para quem não enviou 
documentos para liquidação da 
ação “EFEITO GANGORRA”

Eu, ______________________________________________________________________________________, matrícula_______________________, solicito a inclusão 
no Seguro Jurídico e autorizo a APCEF/RS e/ou a Caixa Econômica Federal a efetuar, no dia 20 (vinte) de cada mês, o débito no valor aprovado em assembleia, atualmente de R$5,00 em minha conta corrente: 

Agência:__________________Operação:_________   Conta:____________.                 _____________,________de___________de________. 

__________________________________ 
Assinatura

PEDIDO DE INCLUSãO - SEGURO JURÍDICO 

Os(as) participantes do primeiro grupo da ação “Efeito Gangorra” (Processo Nº 00110501654392) citados na listagem abaixo ou seus(suas) sucessores(as) em caso de 
falecimento, ainda não entregaram os documentos para se habilitarem na liquidação do processo. Estão listados os titulares de direitos e,  em caso de falecimento,  a 
sucessão ou os(as) pensionistas devem entrar em contato com a APCEF/RS através do telefone (51)3268-1611 ou pelo email apcefrs@apcefrs.org.br.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

EXPEDIENTE 
Edição fechada em  
fevereiro de 2015

Projeto Gráfico, Diagramação e Composição: Agência AMA 
Tiragem: 11 mil exemplares Distribuição gratuita para associados(as) APCEF/RS 
Contato e  informações: apcefrs@apcefrs.org.br

Boletim do Seguro Jurídico
Uma publicação da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul – APCEF/RS 
Conselho Editorial: GT Previdência Produção: Regina Azevedo – MTB 14241 - Comunicação APCEF/RS



Confirmando a sua posição de vanguarda na defesa dos interes-
ses previdenciários de seus(suas) associados(as), a APCEF/RS no ano 
de 2014, através do Seguro Jurídico, sob a responsabilidade do Escritó-
rio Direito Social, ingressou com a primeira Ação Cível Pública de todo 
o Brasil, intentada em face da União Federal perante a 3ª Vara Federal 
de Porto Alegre, por conta da edição da Resolução nº 11, editada pelo 
Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC, que regula-
mentou o procedimento de retirada de patrocínio dos fundos de pensão 
existentes no  país.

Essa norma autoriza que o patrocinador de um  fundo de pen-
são, como a CAIXA que patrocina os planos de benefícios administrados 
pela FUNCEF, rescinda a qualquer tempo o contrato de patrocínio que 
mantém com a entidade previdenciária e abandone os(as) participan-
tes, assistidos(as) e pensionistas unilateral e imotivadamente, bastando 
para tal que esteja em dia com os compromissos assumidos até a data 
do requerimento da retirada de patrocínio. Mais do que isso, se houver 
um excedente financeiro no plano de benefícios, o patrocinador que 
se retira poderá levar para si o valor correspondente a esse excedente 
para “engordar” seu balanço social.

Além disso, a referida resolução oferece aos(às) participantes 
e assistidos(as) apenas três opções: liquidar os planos de benefícios, 
recebendo cada um o quinhão correspondente ao seu percentual pe-
rante o patrimônio do plano de benefícios; transferir seu quinhão para 
uma outra entidade ou seguradora para contratação de uma nova renda 
mensal; ou terão a opção de manterem o plano de benefícios, desde que 
haja concordância do fundo de pensão em continuar administrando um 
plano sem patrocinador, ou que esse patrocinador seja substituído por 
um “instituidor“, alterando-se a modalidade do plano de benefícios para 
“contribuição definida - CD” (planos individuais e de natureza meramen-
te financeira).

Esse desastre que representa a edição dessa resolução tornou fun-
damental a medida judicial, pelo entendimento que os termos da Reso-
lução nº 11, não respeita os limites da Lei Complementar nº 109/2001 

que rege a matéria e contraria princípios básicos como o do direito 
adquirido dos(as) aposentados(as) e pensionistas da previdência com-
plementar.

Após a União Federal contestar a ação alegando ser facultativa 
a adesão e permanência do patrocinador no contrato previdenciário, 
o Ministério Público Federal, em parecer minucioso e juridicamente con-
sistente, opinou de forma satisfativa pela procedência da ação promo-
vida pela APCEF/RS, reconhecendo, à luz da necessidade de proteção 
do direito adquirido dos(as) participantes e assistidos(as), a inviabilidade 
da Resolução nº 11 do CNPC em estabelecer condições de retirada de 
patrocínio que contrariem a Lei Complementar nº 109/2001 e a Consti-
tuição Federal.

A manifestação do Ministério Público Federal, assim, embora não 
seja garantia de que a sentença a ser prolatada pelo juízo responsável 
pelo julgamento da ação seguirá o mesmo entendimento, representa 
um indicativo bastante forte de que poderemos ter êxito nessa inicia-
tiva, fato que, caso se confirme,  acarretará reflexos na regulamentação 
da matéria com efeitos em nível nacional.

Por fim, esclarece-se, por oportuno, que não há evidência alguma 
de que a CAIXA pretenda adotar qualquer iniciativa neste sentido, entre-
tanto, a medida judicial foi proposta preventivamente, diante das graves 
consequências que a mencionada resolução oferece meramente pelo 
fato de possibilitar a retirada de patrocínio nas condições nela previs-
tas, especialmente em relação à segurança e tranquilidade de todos(as) 
os(as) participantes e assistidos(as) do sistema de previdência comple-
mentar do país.   

 

Ricardo Só de Castro e Lucas Abal Dias 
Assessoria Jurídica Previdenciária 

segurojuridico@apcefrs.org.br 
www.direitosocial.adv.br

APCEF/RS inova e ingressa com 
1ª AÇÃO CÍVEL PÚBLICA questionando 
a legalidade da retirada de patrocínio 
dos fundos de pensão
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SEGURO JURÍDICO APCEF
TEMOS MUITAS CAUSAS EM COMUM

.  

Mais de 70% dos(as) associados(as) da APCEF já conhecem as vantagens de
aderir ao Seguro Jurídico oferecido pela entidade. Com ele, a categoria defendeu 
direitos e alcançou grandes conquistas em embates jurídicos nos últimos treze anos.

O Seguro Jurídico dá acesso a uma série de serviços, como medidas judiciais e 
extrajudiciais, coletivas e individuais, no campo do direito previdenciário, público e 
privado, e também medidas judiciais e extrajudiciais coletivas e individuais nas áreas 
de saúde do(a) trabalhador(a), ações de restituição de imposto de renda, plano de 
saúde da CAIXA, defesa administrativa e seguros em grupo.

Todos(as) os(as) associados(as) da APCEF/RS podem participar. 
A mensalidade é de R$5,00 e é debitada diretamente na conta 
corrente do(a) associado(a).

Para saber mais, acesse www.apcefrs.org.br/news_juridico.html e conheça as vitórias já 
obtidas e as ações que podem ser propostas através do Seguro Jurídico.


