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COBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS ECOBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS ECOBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS ECOBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS ECOBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS E

PREVIDENCIÁRIAS:PREVIDENCIÁRIAS:PREVIDENCIÁRIAS:PREVIDENCIÁRIAS:PREVIDENCIÁRIAS:

1. OBJETO1. OBJETO1. OBJETO1. OBJETO1. OBJETO

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente

ao segurado, até o limite máximo de indenização, o reembolso

dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações

de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do

tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação

judicial do tomador ao pagamento e o segurado seja condenado

subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este,

em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado,

bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou

ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia

anuência da seguradora e consequente homologação do Poder

Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do

segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária

entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador,

oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas

dentro do período de vigência da apólice. Consequentemente, a

responsabilidade da seguradora será relativa ao período de

vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente

unicamente do lapso temporal garantido.

2. DEFINIÇÕES2. DEFINIÇÕES2. DEFINIÇÕES2. DEFINIÇÕES2. DEFINIÇÕES

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:

2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista

uma reclamatória e esta seja oriunda do contrato principal,

firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em

questão.

2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora

se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento

de indenização, por cobertura contratada.

2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas

Leis nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que

couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o

recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de

empregado, observando-se as datas e percentuais.

2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas

as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao

empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de

seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos

seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.

2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre

garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente,

ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços,

aqui denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-

lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do

réu/tomador, desde que o segurado tenha participado da relação

processual e conste do título executivo judicial.
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3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais)3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais)3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais)3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais)3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais)

para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujopara apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujopara apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujopara apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujopara apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo

autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratóriaautor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratóriaautor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratóriaautor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratóriaautor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória

ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar àou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar àou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar àou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar àou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar à

seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s)seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s)seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s)seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s)seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s)

citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autoscitação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autoscitação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autoscitação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autoscitação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos

tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o

trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitostrânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitostrânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitostrânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitostrânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitos

preservados até decisão definitiva.preservados até decisão definitiva.preservados até decisão definitiva.preservados até decisão definitiva.preservados até decisão definitiva.

3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações

trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em

Reclamação, mediante comunicação do segurado à seguradora,Reclamação, mediante comunicação do segurado à seguradora,Reclamação, mediante comunicação do segurado à seguradora,Reclamação, mediante comunicação do segurado à seguradora,Reclamação, mediante comunicação do segurado à seguradora,

quando transitada em julgado a ação, com o pagamento dosquando transitada em julgado a ação, com o pagamento dosquando transitada em julgado a ação, com o pagamento dosquando transitada em julgado a ação, com o pagamento dosquando transitada em julgado a ação, com o pagamento dos

valores constantes na condenação do segurado.valores constantes na condenação do segurado.valores constantes na condenação do segurado.valores constantes na condenação do segurado.valores constantes na condenação do segurado.

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a

apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do dispostoapresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do dispostoapresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do dispostoapresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do dispostoapresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto

no item 7.2.1. das Condições Gerais:no item 7.2.1. das Condições Gerais:no item 7.2.1. das Condições Gerais:no item 7.2.1. das Condições Gerais:no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no itema) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no itema) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no itema) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no itema) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item

3.2. desta Cobertura Adicional;3.2. desta Cobertura Adicional;3.2. desta Cobertura Adicional;3.2. desta Cobertura Adicional;3.2. desta Cobertura Adicional;

b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidasb) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidasb) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidasb) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidasb) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas

e com os valores homologados;e com os valores homologados;e com os valores homologados;e com os valores homologados;e com os valores homologados;

c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, sec) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, sec) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, sec) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, sec) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se

houver.houver.houver.houver.houver.

d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo ded) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo ded) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo ded) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo ded) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço – FGTS;Serviço – FGTS;Serviço – FGTS;Serviço – FGTS;Serviço – FGTS;

e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharame) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharame) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharame) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharame) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam

nos serviços contratados;nos serviços contratados;nos serviços contratados;nos serviços contratados;nos serviços contratados;

f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhouf) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhouf) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhouf) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhouf) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou

para o réu/tomador no contrato principal dentro do período depara o réu/tomador no contrato principal dentro do período depara o réu/tomador no contrato principal dentro do período depara o réu/tomador no contrato principal dentro do período depara o réu/tomador no contrato principal dentro do período de

vigência da apólice.vigência da apólice.vigência da apólice.vigência da apólice.vigência da apólice.

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura

poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termospoderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termospoderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termospoderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termospoderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos

o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que seo art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que seo art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que seo art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que seo art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se

refere ao Direito do Trabalho.refere ao Direito do Trabalho.refere ao Direito do Trabalho.refere ao Direito do Trabalho.refere ao Direito do Trabalho.

3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem

efeito a Expectativa do Sinistro;efeito a Expectativa do Sinistro;efeito a Expectativa do Sinistro;efeito a Expectativa do Sinistro;efeito a Expectativa do Sinistro;

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente

acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1., a Seguradoraacompanhada dos documentos citados no item 3.2.1., a Seguradoraacompanhada dos documentos citados no item 3.2.1., a Seguradoraacompanhada dos documentos citados no item 3.2.1., a Seguradoraacompanhada dos documentos citados no item 3.2.1., a Seguradora

deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir odeverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir odeverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir odeverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir odeverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o

relatório final de regulação de sinistro.relatório final de regulação de sinistro.relatório final de regulação de sinistro.relatório final de regulação de sinistro.relatório final de regulação de sinistro.

4. ACORDOS4. ACORDOS4. ACORDOS4. ACORDOS4. ACORDOS

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha

intenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas porintenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas porintenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas porintenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas porintenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas por

esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculoesta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculoesta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculoesta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculoesta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo

simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com umasimples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com umasimples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com umasimples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com umasimples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com uma

estimativa do valor a ser acordado.estimativa do valor a ser acordado.estimativa do valor a ser acordado.estimativa do valor a ser acordado.estimativa do valor a ser acordado.
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4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no

item 4.1. e fizer sua análise da situação fático-jurídica, enviaráitem 4.1. e fizer sua análise da situação fático-jurídica, enviaráitem 4.1. e fizer sua análise da situação fático-jurídica, enviaráitem 4.1. e fizer sua análise da situação fático-jurídica, enviaráitem 4.1. e fizer sua análise da situação fático-jurídica, enviará

ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento,ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento,ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento,ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento,ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento,

sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valorsua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valorsua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valorsua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valorsua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor

máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará prepostomáximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará prepostomáximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará prepostomáximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará prepostomáximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto

para audiência, cuja data será devidamente comunicada pelopara audiência, cuja data será devidamente comunicada pelopara audiência, cuja data será devidamente comunicada pelopara audiência, cuja data será devidamente comunicada pelopara audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo

segurado em tempo hábil.segurado em tempo hábil.segurado em tempo hábil.segurado em tempo hábil.segurado em tempo hábil.

4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou

previdenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos osprevidenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos osprevidenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos osprevidenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos osprevidenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos os

requisitos dos itens 4.1. e 4.2..requisitos dos itens 4.1. e 4.2..requisitos dos itens 4.1. e 4.2..requisitos dos itens 4.1. e 4.2..requisitos dos itens 4.1. e 4.2..

5. INDENIZAÇÃO5. INDENIZAÇÃO5. INDENIZAÇÃO5. INDENIZAÇÃO5. INDENIZAÇÃO

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a

seguradora indenizará o segurado, por meio de reembolso, até o

limite máximo de indenização estabelecido na apólice.

6. PERDA DE DIREITO6. PERDA DE DIREITO6. PERDA DE DIREITO6. PERDA DE DIREITO6. PERDA DE DIREITO

Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 dasAlém das perdas de direito descritas na Cláusula 11 dasAlém das perdas de direito descritas na Cláusula 11 dasAlém das perdas de direito descritas na Cláusula 11 dasAlém das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das

Condições Gerais, o segurado perderá o direito à indenizaçãoCondições Gerais, o segurado perderá o direito à indenizaçãoCondições Gerais, o segurado perderá o direito à indenizaçãoCondições Gerais, o segurado perderá o direito à indenizaçãoCondições Gerais, o segurado perderá o direito à indenização

na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – não cumprimento por parte do segurado das exigênciasI – não cumprimento por parte do segurado das exigênciasI – não cumprimento por parte do segurado das exigênciasI – não cumprimento por parte do segurado das exigênciasI – não cumprimento por parte do segurado das exigências

descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.

II – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perderII – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perderII – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perderII – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perderII – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder

prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nosprazo para interposição de recurso ou for considerado revel nosprazo para interposição de recurso ou for considerado revel nosprazo para interposição de recurso ou for considerado revel nosprazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos

termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leistermos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leistermos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leistermos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leistermos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis

do Trabalho ou confessar.do Trabalho ou confessar.do Trabalho ou confessar.do Trabalho ou confessar.do Trabalho ou confessar.

III – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência daIII – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência daIII – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência daIII – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência daIII – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da

seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.

IV – nos casos de condenações do tomador e/ou segurado noIV – nos casos de condenações do tomador e/ou segurado noIV – nos casos de condenações do tomador e/ou segurado noIV – nos casos de condenações do tomador e/ou segurado noIV – nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no

que se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moralque se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moralque se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moralque se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moralque se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moral

ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/

ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho.ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho.ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho.ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho.ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho.

7. RATIFICAÇÃO7. RATIFICAÇÃO7. RATIFICAÇÃO7. RATIFICAÇÃO7. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais

que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

SAC: 0800 727 2748SAC: 0800 727 2748SAC: 0800 727 2748SAC: 0800 727 2748SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 87360800 727 87360800 727 87360800 727 87360800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com

deficiência auditiva) - Informações sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 3366-3840 3366-3840 3366-3840 3366-3840 (Atendimento São Paulo) - 4004-2800 4004-2800 4004-2800 4004-2800 4004-2800 (Demais Capitais) - 0800 7270800 7270800 7270800 7270800 727

80058005800580058005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br


