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A Chapa DIREITOS entende que a qualidade das propostas apresentadas é mais importante do 

que a quantidade delas. Apresentar como ideias inovadoras o que já está sendo cumprido pelo 

atual estatuto não nos soa honesto. Assim como usar como novo o que se pratica na 

Associação com sucesso é pegar carona deslealmente. Isso nós não fazemos.  

Ao aceitarmos o convite para integrar a Chapa DIREITOS não fomos movidos simplesmente 

pela vontade de contribuir com trabalho voluntário, porque com isto estamos acostumados. O 

desafio maior é salvar a AAPPREVI de cair nas mãos das forças poderosas que querem desviá-la 

do caminho que trilha com sucesso, incomodando meio mundo. Por isso pedimos o seu voto.  

Eis nosso compromisso. 

• PREMISSA BÁSICA DA NOSSA PROPOSTA:  

A Diretoria será composta de pessoas de personalidade forte com reconhecida capacidade de 

liderança e de trabalho, sem tendências subservientes, mas de lúcidas cabeças pensantes 

propensas ao diálogo e à concórdia, dispostas a dividir responsabilidades. Os membros do 

CONAD e do CONFI da chapa DIREITOS foram escolhidos seguindo esses princípios – gente que 

jamais fugirá à luta. 

1 • TRABALHO VOLUNTÁRIO 

Continuaremos fazendo o trabalho voluntário com a mesma dedicação. 

2 • ACÕES JUDICIAIS GRATUITAS 

Essa forma inteligente e inédita de oferecer ações gratuitas foi uma invenção da AAPPREVI e 

vamos mantê-la. Ou seja, as despesas e eventuais sucumbências são assumidas pela 

Associação, através da arrecadação das mensalidades.   

3 • SEDE 

Como a AAPPREVI cresceu, vemos que agora se tornou necessária a locação de uma sala 

comercial para sediar a nossa Associação, onde os associados poderão ser atendidos 

fisicamente. Vamos fazer isso. 

4 • MANUTENÇÃO DO DOMICÍLIO DA AAPPREVI 

Considerando que hoje vivemos num mundo globalizado, sendo perfeitamente possível e 

rápido o intercâmbio de documentos entre quaisquer localidades, aliado ao fato de que 

brevemente todos os processos judiciais tramitarão de forma eletrônica, a chapa DIREITOS vai 

manter o domicílio da AAPPREVI em Curitiba. Durante esses três anos, o fato de a AAPPREVI 

ter sede em Curitiba não lhe causou prejuízo. 

5 • AUMENTAR A PRESENÇA NOS ESTADOS 



Está nos planos da Chapa DIREITOS – 1 aumentar a presença da AAPPREVI nos estados, 

nomeando diretores regionais sem a necessidade de filiais e gastos extras, para ter contato 

mais de perto com o associado e entender melhor seus pleitos. Dessa forma fortaleceremos a 

AAPPREVI e aumentaremos a penetração em cada estado resultando em novos associados, 

possibilitando assistir a muitos com o pouco que cobramos.  

6 • FORMAÇÃO DE CHAPAS PARA ELEIÇÕES CASSI/PREVI    

A Chapa que concorreu às eleições da CASSI - Semente da União – foi apoiada pela AAPPREVI e 

teve expressivos 10 mil votos. Com a nomeação dos diretores regionais e a expansão da 

Associação, formaremos chapas com reais chances de vitória para defender os interesses dos 

aposentados e pensionistas nas duas Caixas, motivo pelo qual a AAPPREVI existe - como reza o 

Estatuto. Nada de acordos de submissão e de subserviência. Não temos o que temer, pois 

quem luta por DIREITOS está no direito de assim prosseguir.  

7 • COMPROMISSO COM A REAL CONDIÇÃO DO ASSOCIADO 

Renovamos o compromisso de sustentar nossa mensalidade no menor patamar possível. 

Nesses três anos de experiência, pudemos observar a dificuldade que muitos têm para manter 

a mensalidade em dia apesar do baixo valor de R$11,50. Mas, graças à inovadora forma de 

gestão, que prioriza o interesse do associado acima de tudo, podemos arcar com os 

compromissos assumidos e mantê-los rigorosamente em dia da forma em que está. Vale 

ressaltar que este modelo foi idealizado pelo Presidente Marcos Cordeiro e prontamente 

aprovado por toda a diretoria.  

8 • TRANSPARÊNCIA SEMPRE 

Com novos ares para a tesouraria, detalharemos nossa prestação de contas para o associado. 

Com transparência. Todas as informações constarão sempre no site da AAPPREVI com 

divulgação no site dos balancetes mensais. Apesar de sermos a única associação a oferecer o 

acompanhamento individual de Ações para os sócios, esses dados serão ainda mais 

específicos, com maior nível de detalhamento. Dessa forma poderemos ampliar o 

autoatendimento e liberar tempo útil para outras atividades.  

9 • MANUTENÇÃO DO ESTATUTO NO QUE DIZ RESPEITO AOS OBJETIVOS DA 

AAPPREVI 

Propomos MANTER o Estatuto atual no que diz respeito aos objetivos da AAPPREVI na defesa, 

exclusivamente, dos interesses dos participantes do Plano 1 da PREVI. 

10 • MANUTENÇÃO DO SITE DA AAPPREVI 

Após três anos de sucesso e inúmeros elogios, temos a intenção de manter a forma do nosso 

site. Vale ressaltar que o site da AAPPREVI foi criado atendendo aos melhores padrões de 

tecnologia e design que existem. No entanto, sempre estaremos abertos a sugestões para sua 

melhoria e praticidade.  

11 • ASSUNTOS JURÍDICOS  



Propomos: 

11.1 • Reavaliar o desempenho dos Escritórios de Advocacia e, se for necessário, contratar 

novos profissionais de modo a que cada Ação seja conduzida por um advogado, exceto as que 

encerrem os mesmos fundamentos. Ressalta-se que as teses das ações patrocinadas pela 

AAPPREVI são bem conhecidas de vários escritórios de advocacia que atuam em Direito 

Previdenciário. Ou seja, nenhum dos escritórios contratados pela AAPPREVI possui 

exclusividade ou vitaliciedade na condução das ações. O sucesso das ações não está vinculado 

a determinado escritório. Na situação atual, tem ocorrido que um mesmo advogado tenha que 

comparecer a mais de uma audiência no mesmo dia para defender ações diferentes, o que 

obviamente lhe subtrai parte da capacidade de alcançar defesa convincente. 

11.2 • Dotar a Diretoria para Assuntos Jurídicos da capacidade e prerrogativa de poder 

fiscalizar os serviços dos advogados com livre trânsito nos seus escritórios e com acesso 

incontestável aos documentos que nos digam respeito como patronos das causas. Também 

delegar poderes de Preposto com finalidade específica de acompanhar audiências. 

11.3 • Dar suporte aos peritos encarregados dos cálculos determinados pelos juízes de modo a 

proporcionar celeridade nas conclusões; 

11.4 • Priorizar o acompanhamento e condução das ações judiciais, sem prejudicar os demais 

serviços. 
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