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Neste mês, temos um encontro mar-
cado para mais um Café Legal, que acon-
tecerá no dia 18 de outubro (quinta-feira), 
das 9h às 12h, na Sede Administrativa da 
APCEF/RJ. O tema do próximo evento será 
“Planejamento Sucessório” e tratará de 
assuntos ligados à partilha de herança de 
forma harmoniosa e menos dispendiosa 
do que o mais buscado processo de inven-
tário.

Entre os assuntos que serão abor-
dados nas palestras estão as questões di-
recionadas às relações conjugais de direito 
e de fato e, as mudanças na forma de co-

brança de Imposto de Transmissão no es-
tado do Rio de Janeiro em caso de morte, 
que passam de 4% para 8%. Além de escla-
recer dúvidas dos associados, empregados 
ativos e aposentados.

Apesar da partilha de bens ser um 
assunto delicado a ser discutido em vida, é 
importante que a pauta seja vista de uma 
ótica econômica, jurídica e racional para 
evitar possíveis transtornos entre os her-
deiros, posteriormente.

O planejamento sucessório é indica-
do para quem tem patrimônio (empresas, 
imóveis, aplicações ou ações) e quer evitar 

conflitos entre os sucessores e herdeiros, 
dilapidação de patrimônio, além de otimi-
zar e reduzir os custos de inventário.

As palestras serão ministradas pelo 
corpo jurídico da Associação que conta 
com o Diretor de Assuntos Jurídicos da 
APCEF/RJ Heitor Menegale, e os advoga-
dos Alexandre Leo e Fábio Godoy. O encon-
tro terá também com o tradicional café da 
manhã. O Café Legal que acontece mensal-
mente todo dia 20, excepcionalmente nes-
te mês de outubro teve sua data transferi-
da para o dia 18, porque a data cairia no 
final de semana.  

Devido a brilhante edição do 
ano passado, a promoção “Você de 
camarote nos ensaios da Unidos da 
Tijuca” está de volta. A APCEF/RJ em 
conjunto com a Fenae, irá levar asso-
ciados, empregados ativos e aposen-
tados da Caixa, que se inscreverem na 
promoção para assistir, aos sábados, 
aos ensaios de Carnaval na Unidos da 
Tijuca. 

Não haverá sorteio, os ingres-
sos serão atribuídos de acordo com a 
ordem de inscrição. Então quanto an-

tes enviar, mais chances o emprega-
dos têm para garantir a entrada.

O primeiro ensaio ocorre no 
próximo sábado, dia 20 de outubro. 
Para participar é preciso se inscrever 
por meio do e-mail reservas@apcefrj.
org.br, informando nome e telefone 
de contato. Os associados premiados 
terão direito a um convite e mais três 
acompanhantes. Já os não sócios ga-
nham um par de ingressos. No total, 
serão disponíveis 26 convites por sá-
bado, até o Carnaval. 

Vale lembrar, que os associados 
que forem ao camarote ganharão brin-
des e ainda concorrerão a fantasias 
para participar do desfile da escola, no 
Sambódromo, no Carnaval 2019. Qua-
tro fantasias serão sorteadas. O cama-
rote estará aberto aos contemplados a 
partir das 21h, no sábado que o ganha-
dor se inscreveu. A promoção é válida 
para a entrada na quadra de samba e 
acesso ao camarote da APCEF/RJ. Bebi-
das e comidas não estão inclusos. Ante-
cipe seu Carnaval na Unidos da Tijuca!

Café Legal será no dia 18 com o tema “Planejamento Sucessório”

Promoção da APCEF/RJ e Fenae leva empregados 
da Caixa para curtir os ensaios de camarote

Ensaios da Unidos da Tijuca


