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O presente Guia é uma iniciativa da Diretoria Executiva Nacional 
(DEN) do Sindifisco Nacional, com o objetivo de bem informar e de 
auxiliar na solução de eventuais problemas e dificuldades que a vida 
impõe aos familiares dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil.

A Constituição Federal de 1988 e a Lei 8.112/90 vêm sofrendo 
nos últimos anos profundas modificações alterando e retiran-
do direitos.

Nesse contexto, o Guia de Orientação aos Fami-
liares dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil pormenoriza os seus direitos e benefícios e 
as exigências para pleiteá-los.

A Diretoria Executiva Nacional espera 
que o Guia possa ser de grande valia, 
tanto nos esclarecimentos dos direi-
tos dos familiares do(a) Auditor(a) 
Fiscal, quanto na melhor forma 
de exercê-los.  

APRESENTAÇÃO
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INTRODUÇÃO

Em caso de o (a) Auditor (a) Fiscal sofrer algum acidente grave 
ou vier a falecer, a família, além do sofrimento causado pela perda 
do ente querido, passa a ter outras preocupações de ordem práti-
ca, como o acionamento imediato do Plano de Saúde e, em caso 
de morte, o pedido de auxílio-funeral, de pensão, a comunicação 
do falecimento a diversos órgãos, entre esses o Sindicato e as As-
sociações dos quais o Auditor (a) Fiscal fazia parte, bem como aos 
Bancos, especialmente se houver empréstimo consignado, e às Se-
guradoras.

A comunicação para o Sindicato e Associações se faz necessária 
não só para baixa das mensalidades, mas também para levantamen-
to das ações judiciais. A comunicação ao Plano de Saúde deverá ser 
feita principalmente se o (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a) tiver depen-
dentes e agregados, para que estes possam optar pela continuidade 
da assistência, respeitando o prazo estabelecido no contrato. 

Além disso, se o (a) Auditor (a) Fiscal morreu em atividade e não 
gozou a licença-prêmio a que tinha direito, o (a) pensionista poderá so-
licitar a conversão em pecúnia.

Foi pensando nesses e em outros questionamentos que procu-
ramos atualizar o Guia produzido no ano de 2010, que julgamos mais 
esclarecedor, dirigido aos familiares dos (as) Auditores (as) Fiscais do 
Sindifisco Nacional. Assim, cada leitor poderá identificar o que julgar 
aplicável à sua situação particular.

Para nós, da Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões, 
nossos (as) pensionistas também fazem parte da família Sindifisco 
Nacional, devendo cada vez mais se integrarem nas ações e no 
convívio sindical.

Boa leitura!

Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões
Janeiro de 2018
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COMUNICAÇÃO DE FAlECIMENTO
Em caso de falecimento do (a) Auditor (a) Fiscal, recomendamos a 

comunicação ao Ministério da Fazenda para baixa da folha de pagamen-
to, ao banco e a todas as entidades com as quais ele (ou ela) mantinha 
vínculo, por exemplo, o Sindicato e as associações de classe.

Se o (a) filiado (a) não deixou beneficiário de pensão, mas deixou her-
deiros ou sucessores, estes devem encaminhar o atestado de óbito ao Sin-
difisco Nacional, informando os seus nomes e nomeando um representante 
para contato, com nome, CPF, endereço, telefone e e-mail.

Se o (a) falecido (a) deixou bens, deve ser requerido judicialmente o 
inventário no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da abertura da 
sucessão (art. 611 do CPC/2015). Enquanto o processo de inventário não 
encerrar é necessário realizar declarações de ajuste anual do Imposto de 
Renda em nome do (a) falecido (a).

Ou seja, para efeitos fiscais, a responsabilidade do contribuinte só se 
extingue após a decisão judicial ou a escritura pública do (a) falecido (a) 
de inventario e partilha.

Vale destacar a declaração do espolio é dividida em três partes1: a 
declaração inicial, entregue referente ao ano do falecimento, que seria 
uma declaração como qualquer outra, mas com as informações sobre o 
herdeiro/meeiro; as declarações intermediárias, que são aquelas entre-
gues durante o processo de inventário, e; a declaração final, que é feita 
após a conclusão do inventário.

Outras informações poderão ser obtidas nas unidades da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil.

SEGURIDADE SOCIAl
O Plano de Seguridade Social tem por objetivo a cobertura de riscos 

a que estão sujeitos o servidor e sua família, compreendendo um conjunto 
de benefícios e ações que atendam às finalidades de garantia de meios 
de subsistência nos eventos de doença, invalidez, acidente em serviço, 
aposentadoria, morte, reclusão, maternidade, assistência à saúde, à ado-
ção e à paternidade.

1     Art. 3º, § 2º da Instrução Normativa SRF nº 81, de 11 de outubro de 2001. 
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BENEFÍCIOS DO PlANO DE  
SEGURIDADE SOCIAl

Em razão do falecimento do (a) Auditor (a) Fiscal, os benefícios do Pla-
no de Seguridade Social compreendem quanto ao dependente:

• auxílio-funeral;
• pensão por morte

AUxÍlIO-FUNERAl
Constitui um benefício concedido à família do (a) Auditor (a) Fiscal 

ativo (a) ou aposentado (a) ou a terceiro que tenha custeado o funeral do 
(a) do (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a), em atividade ou aposentado (a).

Beneficiários de auxílio-funeral:
Família: cônjuge, filhos, companheiro (a) desde que comprovada a união 

estável ou qualquer outra pessoa que seja dependente economicamente do 
(a) Auditor (a) Fiscal falecido (a) e conste de seu assentamento funcional.

Terceiro: qualquer pessoa que comprove gastos com o funeral do Au-
ditor (a) Auditor (a) Fiscal, em atividade ou aposentado (a).

Observação: os irmãos são considerados terceiros. 

Valor do benefício
O valor é igual a 1 (um) mês da remuneração ou dos proventos, para 

pessoas da família.
As notas fiscais devem ser emitidas em nome do cônjuge, filhos e pes-

soas que vivam sob as expensas do (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a) e que 
constem de seu assentamento funcional (art. 241 da Lei nº 8.112/90).

Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado no montan-
te das despesas realizadas, comprovadas com nota fiscal, até o limite da 
remuneração ou proventos do (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a).

Como requerer?
Preencher o formulário2 cujo modelo poderá ser obtido nas unidades 

pagadoras, no âmbito do Ministério da Fazenda, e juntar os seguintes do-
cumentos:

2    Formulário disponível na Superintendência de Administração do Ministério da 
Fazenda.
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I - Se familiar do (a) Auditor (a) Fiscal ou terceiros: 

• Cópia da Certidão de óbito;
• Cópias da carteira de identidade e comprovação da inscrição no 

CPF3 do requerente (art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 de fe-
vereiro de 2015);

• Original da nota fiscal da funerária, nominal ao requerente, que 
comprove as despesas com o funeral;

• Cópia ou original do documento no qual conste o nome do banco, 
da agência e o número da conta bancária do requerente;

II - Se familiar do (a) Auditor (a) Fiscal, além dos documentos acima 
citados, devem ser apresentados: 

III - Viúvo (a): Certidão de casamento;

IV - Filho (a): Certidão de nascimento: 

V - Companheira (o), além dos documentos, citados no item I, deve 
apresentar no mínimo 3 (três) dos seguintes documentos:

• Certidão de nascimento de filho havido em comum;
• Certidão de casamento religioso;
• Declaração do imposto de renda do (a) Auditor (a) Fiscal falecido 

(a) em que conste o interessado como seu dependente;
• Disposições testamentárias;
• Declaração especial feita perante tabelião;
• Prova do mesmo domicílio;
• Prova de encargos domésticos evidentes e 

existência de sociedade ou comunhão dos atos da 
vida civil;

• Procuração ou fiança reciprocamente 
outorgada;

• Conta bancária conjunta;
• Registro em associação de 

qualquer natureza, onde conste o 
interessado como dependente do 
(a) Auditor (a) Fiscal falecido (a);

• Ficha de assistência 
médica, da qual conste o (a) 
Auditor (a) Fiscal falecido (a) 
como responsável;

3    Art. 4º da Instrução Normativa 
RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro 
de 2015.
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• Escritura de compra e venda de imóvel pelo (a) Auditor (a) Fiscal 
falecido (a) em nome do (a) dependente.

V - Outra pessoa que viva às expensas do (a) Auditor (a) Fiscal e 
conste de seu assentamento funcional, além dos documentos citados no 
item I, deve apresentar comprovação de dependência econômica.

Prazo de pagamento do benefício
O prazo previsto em lei é de 48 (quarenta e oito) horas.

Considerações finais
• O beneficiário do auxílio-funeral deve acompanhar o processo ad-

ministrativo nas unidades pagadoras, no âmbito do Ministério da Fazenda.
• O pagamento do auxílio-funeral somente será igual aos proventos 

ou remuneração do Auditor (a) Fiscal falecido (a) se as notas fiscais do fu-
neral estiverem em nome da esposa, filhos ou companheira (o) designada 
(o) legalmente pelo Auditor (a) Fiscal falecido (a).

• Caso os beneficiários sejam os netos, irmãos, primos e terceiros, o 
auxílio-funeral somente será pago de acordo com a nota fiscal, até o limite 
da remuneração do (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a).

• O auxílio-funeral prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da 
data do óbito.  

• O auxílio-funeral só pode ser pago a titular de conta corrente.
• O benefício só pode ser pago àqueles que vivam às expensas do 

(a) Auditor (a) Fiscal falecido (a) e se estiverem cadastrados no assenta-
mento funcional do (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a) como dependente 
econômico.

• No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio-funeral será pago 
em razão do cargo de maior remuneração (art. 226, § 1º da Lei nº 8.112/90).

• Conforme disposto no Acórdão 294/2004 - TCU - Plenário, a função 
comissionada deverá compor a remuneração do (a) Auditor (a) Fiscal fale-
cido (a) por ocasião da concessão do auxílio-funeral.

• Em caso de falecimento do (a) Auditor (a) Fiscal em serviço, fora do 
seu local de trabalho, inclusive exterior, as despesas de transporte do corpo 
correrão à conta de recursos da União (art. 228 da Lei nº 8.112/90).

• Conforme esclarece a Nota Informativa nº 36/2013/CGNOR/SEGEP/
MP: “os gastos que não caracterizem cerimônia de enterro e gastos com 
adorno ao ato fúnebre, v. g., castiçais, coroas de flores, dentre outros não 
são indenizáveis”.

• Ainda que as despesas funerárias do (a) Auditor (a) Fiscal faleci-
do (a) tenham sido custeadas por companhia de seguros, é devido à fa-
mília do (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a) o auxílio-funeral, previsto no art. 
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226 da Lei na Lei nº 8.112/90, conforme despachos proferidos nos proces-
sos administrativos nº 10166.000174/2006-37 da SRH/MPOG, de 26/05/2008 e 
25000.029142/2008 da SRH/MPOG, de 10/04/2008.

• A autenticação de cópias de documentos poderá ser efetuada na 
própria unidade de Recursos Humanos, mediante a apresentação dos do-
cumentos originais.

PENSÃO POR MORTE 
Constitui benefício concedido aos dependentes do (a) Auditor (a) Fis-

cal falecido (a), aposentado (a) ou em atividade, a contar da data do óbito 
ou da declaração judicial de morte presumida. Caso exista mais de um (a) 
pensionista, a pensão será rateada entre todos, de forma igual. O direito de 
requerer pensão não prescreve, porém, o dependente só poderá reclamar 
a percepção dos valores dos últimos 5 (cinco) anos.

Nomenclatura do benefício
Com a Lei nº 13.135/2015 acabou a distinção legal entre pensão por 

morte vitalícia e temporária. Agora, a nomenclatura correta é somente  
“pensão por morte”.

Pensão por morte provisória
Tem como característica o fato de ser devida por morte presumida do 

(a) Auditor (a) Fiscal nos seguintes casos:
I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente;
II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou aci-

dente não caracterizado como em serviço;
III - desaparecimento no desempenho de atribuições do cargo ou em 

missão de segurança.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos de sua concessão, ressalvado o 

eventual reaparecimento do (a) Auditor (a) Fiscal, hipótese em que o bene-
fício será automaticamente cancelado, a pensão deixará de ser provisória.

Na hipótese de reaparecimento do (a) Auditor (a) Fiscal não, será co-
brada a devolução do montante recebido a título de pensão provisória, 
exceto se comprovada a má-fé ou dolo do beneficiário.

Habilitação tardia de beneficiário da pensão por morte
Há casos em que o (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a) deixa mais de um 

dependente. Nesse caso todos terão direito, sendo rateado o valor da pen-
são por morte em partes iguais entre todos os pensionistas habilitados.
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Nesses casos, o benefício será concedido na medida em que os de-
pendentes forem formulando o requerimento, não sendo sobrestado o pedi-
do de um em razão da ausência de outros.

Assim, concedida a pensão por morte, qualquer prova posterior ou ha-
bilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pen-
são por morte, os efeitos serão produzidos a partir da data em que for apre-
sentado o requerimento. 

É o que estabelece o art. 219 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990:

Art. 219.  A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, 
prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 
5 (cinco) anos.
Parágrafo único.  Concedida a pensão, qualquer prova poste-
rior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiá-
rio ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data 
em que for oferecida.

Beneficiários de pensão por morte
A Lei nº 8.112/90 traz o rol de beneficiados pela pensão por morte. 

Dessa forma, dispõe:

Art. 217.  São beneficiários das pensões:
I - o cônjuge;
II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, 
com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicial-
mente; 
III - o companheiro ou companheira que comprove união está-
vel como entidade familiar;
IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguin-
tes requisitos: 
a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; 
b) seja inválido; 
c) tenha deficiência grave; ou
d) tenha deficiência intelectual ou mental, nos termos do re-
gulamento;  
V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica 
do servidor; e
VI - o irmão de qualquer condição que comprove dependên-
cia econômica do servidor e atenda a um dos requisitos pre-
vistos no inciso IV.

Concorrência entre beneficiários
Há concorrência quando duas ou mais pessoas em igualdade de 

condições, simultaneamente disputam a percepção de pensão por morte.
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Concorrem entre si:

Os beneficiários dos incisos I a IV não concorrem entre si, ocorrendo a 
habilitação de vários titulares à pensão por morte, o valor do benefício será 
devido em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

Os beneficiários das pensões por morte de que tratam os incisos I a IV 
excluem os beneficiários referidos nos incisos V e VI.

A concessão de pensão por morte aos beneficiários de trata o inciso 
V exclui o beneficiário referido no inciso VI.

Observação: O (a) enteado (a) e o (a) menor tutelado (a) equiparam-
-se a filho (a) mediante declaração do (a) Auditor (a) Fiscal e desde que 
comprovada a dependência econômica, na forma estabelecida em re-
gulamento.

Documentos4 exigidos de acordo com a qualidade de beneficiário
Para instrução e formalização de processo, o requerente deverá apre-

sentar os documentos listados abaixo, conforme a situação de parentesco.

Para viúvo (a):

• Requerimento5;
• Certidão de Óbito, Carteira de Identidade (RG), comprovação da 

inscrição no CPF6 e contracheque mais recente do (a) Auditor (a) Fiscal fale-
cido (a);

• Certidão de Casamento, Título de Eleitor, RG e comprovação da 
inscrição no CPF7 do (a) viúvo (a);

• Dados bancários;
• Comprovante de residência;
• Declaração de não acumulação de pensão8.

Para companheiro (a):

• Requerimento9;
• Certidão de Óbito, Carteira de Identidade (RG), comprovação da 

inscrição no CPF10 e contracheque mais recente do (a) Auditor (a) Fiscal 
falecido (a);

• Carteira de Identidade, Título de Eleitor, comprovação da inscrição 

4     Os documentos pessoais deverão ser apresentados em originais e cópias, para 
fins de autenticação na unidade de recursos humanos.
5     Vide nota de rodapé nº 2.
6     Vide nota de rodapé nº 3.
7     Idem.
8     Vide nota de rodapé nº 2.
9     Idem.
10     Vide nota de rodapé nº 3.



16   Guia de Orientação aos Familiares dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil

no CPF11 do (a) companheiro (a) designado (a) que comprove união está-
vel como entidade familiar;

• Dados bancários;
• Comprovante de residência;
• Declaração de não acumulação de pensão.

Observação: o (a) companheiro (a) deverá reunir, no mínimo, três dos 
comprovantes elencados abaixo:

• Declaração de Imposto de Renda do (a) Auditor (a) Fiscal falecido 
(a), na qual conste o (a) companheiro (a) como dependente;

• Disposições testamentárias;
• Certidão de Nascimento de filhos em comum;
• Certidão de Casamento religioso;
• Prova de encargos domésticos evidentes e existência de socieda-

de ou comunhão nos atos de vida civil, desde que a fatura fornecida pela 
concessionária do serviço público esteja em nome do respectivo cônjuge;

• Procuração reciprocamente outorgada;
• Conta bancária conjunta;
• Registro em associação de qualquer natureza no qual conste o in-

teressado (a) como dependente ou como companheiro (a) do (a) Auditor 
(a) Fiscal falecido (a) ou vice-versa;

• Apólice de seguro, na qual conste o (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a) 
como instituidor (a) do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

• Ficha de tratamento em instituição de assistência médica, na qual 
conste o (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a) como responsável ou vice-versa; 

• Correspondências no mesmo endereço (fatura de cartão de crédi-
to, contas de luz, de água, de telefone etc.);

• Quaisquer documentos que possam levar à firme convicção da 
união estável entre o interessado (a) e o (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a).

Ex-cônjuge com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicial-
mente:

• Requerimento12;
• Certidão de Nascimento;
• Ofício do juiz ou escritura pública;
• Dados bancários;
• Carteira de Identidade (RG);
• Comprovação da inscrição no CPF13;
• Comprovante de residência;
• Declaração de não acumulação de pensão. 

11     Idem.
12     Vide nota de rodapé nº 2.
13     Vide nota de rodapé nº 3.
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Para filhos menores de 21 anos:

• Requerimento14;
• Certidão de Óbito, Carteira de Identidade (RG), comprovação da 

inscrição no CPF15 e contracheque mais recente do (a) Auditor (a) Fiscal 
falecido (a);

• Certidão de Nascimento, Título de Eleitor (para os maiores de de-
zoito anos), identidade (para os maiores de dezoito anos) e comprovação 
da inscrição no CPF16 do (a) filho (a); 

• Dados bancários (para maiores de dezoito anos); 
• Comprovante de residência;
• Declaração de não acumulação de pensão;
• Quando se tratar de filho (a) menor de dezesseis anos, o (a) repre-

sentante legal deve providenciar o pedido e apresentar toda a documen-
tação necessária.

Para pai e mãe:

• Requerimento17;
• Certidão de Óbito, Carteira de Identidade (RG), comprovação da 

inscrição no CPF18 e contracheque mais recente do (a) Auditor (a) Fiscal 
falecido (a);

• Carteira de Identidade, Título de Eleitor e comprovação da inscri-
ção no CPF19 do pai e (ou) da mãe;

• Declaração de dependência econômica;
• Comprovação de renda;
• Comprovante de residência;
• Declaração de não acumulação de pensão20;
• Declaração de Imposto de Renda do (a) Auditor (a) Fiscal falecido 

(a), na qual constem o pai e (ou) a mãe como dependentes; 
• Documentos que comprovem a dependência econômica (plano 

de saúde, recibos de médico, farmácia etc.).

Para filhos maiores de 21 anos inválidos:

• Requerimento21;
• Certidão de Óbito, Carteira de Identidade (RG), comprovação da ins-

crição no CPF22 e contracheque mais recente do (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a);

14     Vide nota de rodapé nº 2.
15     Vide nota de rodapé nº 3.
16     Idem.
17     Vide nota de rodapé nº 2.
18     Vide nota de rodapé nº 3.
19     Idem.
20     Vide nota de rodapé nº 2.
21     Idem.
22     Vide nota de rodapé nº 3.
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• Certidão de Nascimento, Título de Eleitor, RG e comprovação da 
inscrição no CPF23 do (s) filho (os);

• Laudo de junta médica do Ministério da Fazenda que comprove a 
invalidez e declare que a invalidez pré-existia à data do óbito;

• Comprovante de residência;
• Declaração de não acumulação de pensão24.

Irmão

• Requerimento25;
• Certidão de óbito, carteira de identidade, comprovação da inscri-

ção no CPF26 do responsável e contracheque mais recente do (a) Auditor 
(a) Fiscal falecido (a);

• Declaração de dependência econômica 
firmada pelo requerente;

• Declaração de imposto de renda do (a) 
Auditor (a) Fiscal falecido (a), onde consta o designado 
como dependente do (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a);

• Laudo de Junta Médica do Ministério da 
Fazenda, se for inválido (a) ou deficiente intelectual 

ou mental, declarando que a invalidez ou a defici-
ência intelectual ou mental preexistia à data do 

óbito do (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a);
• Comprovante de residência;

• Declaração de não acumulação 
de pensão.

Observação: Não é imprescindível a 
apresentação de Título de Eleitor nem dos con-

tracheques atualizados do (a) Auditor (a) Fiscal, 
visto que as UPAGs têm acesso a essa informação.

Prazo para concessão do benefício
Até 50 (cinquenta) dias úteis (a depender da data do 

óbito e cronograma da folha de pagamento).

Valor de pensão por morte
Dependendo da data do óbito do (a) instituidor (a) de pensão 

por morte, o valor será assim calculado:

23     Idem.
24     Vide nota de rodapé nº 2.
25     Idem.
26     Vide nota de rodapé nº 3.
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• à totalidade dos proventos percebidos pelo (a) Auditor (a) Fiscal  
aposentado (a) na data anterior à do óbito, até o teto do Regime Geral da  
Previdência Social (R$ 5.645,80)27, acrescida de 70% (setenta por cento) da 
parcela excedente a esse limite (inciso I do art. 2º da Lei nº 10.887, de 2004);

• à totalidade da remuneração do (a) Auditor (a) Fiscal no cargo efe-
tivo na data anterior à do óbito, até o teto do Regime Geral da Previdência 
Social (R$ 5.645,80), acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela exce-
dente a este limite (inciso II do art. 2º da Lei nº 10.887, de 2004), se o faleci-
mento ocorrer quando o (a) Auditor (a) Fiscal ainda estiver em atividade. 

Exemplo de fixação do valor da pensão
• Remuneração ou proventos do (a) Auditor (a) Fiscal falecido (a)28:  

R$ 26.127,87;
• Teto do RGPS: R$ 5.645,80;
• R$ 26.127,87 - R$ 5.645,80 = R$ 20.482,07;
• R$ 20.482,07 x 70% = R$ 14.337,44;
• R$ 14.337,44 + R$ 5.645,80 = R$ 19.983,24.

Valor da pensão por morte: R$ 19.983,24
 
Rateio de pensão por morte
O rateio da pensão por morte, ou melhor, divisão do benefício em 

cotas, após a conversão da MP nº 664/2014, de 30/12/2014, na Lei nº 
13.135/2015, é sempre igual entre os dependentes habilitados.

Para melhor explicação do rateio e a reversão das cotas, considere-
mos a seguinte equação:

Rateio da pensão por morte (A + B)

Sendo:

Valor da cota individual (A) = valor da pensão dividido por número de 
beneficiários habilitados;

Bônus de eficiência por cota individual (B) = valor do bônus dividido 
por número de beneficiários habilitados.      

Como exemplo, um (a) Auditor (a) Fiscal falece e deixa na hipótese 
de habilitação de 5 (cinco) beneficiários à pensão por morte, a saber: um 
(a)  ex-cônjuge com percepção de pensão alimentícia estabelecida judi-

27     Portaria MF nº 15, de 16 de janeiro de 2018.
28     Anexo VII, letra “a”, da Lei 13.464, de 10 de julho de 2017.
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cialmente; a viúva (o) e três filhos menores de 21 anos. Assim, terão direito 
à pensão por morte desde o óbito, que será dividida em 5 (cinco) partes 
iguais. Cada dependente receberá 20% (vinte por cento) do valor de pen-
são por morte e com o advento de maioridade e de morte de beneficiário 
(s) a (s) cota (s) será (ão) revertida (s) para os pensionistas remanescente.

Tomando por base o valor de pensão por morte de R$ 19.983,24 e 
bônus de eficiência de R$ 3.000.0029; e, na hipótese de habilitação de 5 
(cinco) beneficiários à pensão por morte, ou seja, um ex-cônjuge com per-
cepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, o (a) viúvo (a) 
e três filhos menores de 21 anos. O valor de pensão por morte será devido 
entre os habilitados em partes iguais da seguinte forma:

A - R$ 19.983,24  ÷ 5 = R$ 3.996,65
B - R$ 3.000,00  ÷ 5 = R$    600,00

Valor percebido por cada beneficiário (A+B): R$ 3.996,65 + R$ 600,00  
= R$ 4.596,65

29     Anexo IV, letra “a”, da Lei 13.464, de 10 de julho de 2017.
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Reversão de cotas-parte 
A reversão de cotas-parte é o procedimento pelo qual se transfere 

aos demais cobeneficiários a cota-parte daquele cujo direito à pensão 
por morte cessou, mantidos sempre os critérios de rateio, até a exclusão 
do último beneficiário.

Este processo de reversão é feito automaticamente sem necessida-
de de requerimento, exceto nas hipóteses de óbito ou casamento do be-
neficiário, que deverão ser comunicadas ao setor de recursos humanos.

Considerando o exemplo acima, eis alguns exemplos de reversão: 

Primeira reversão, por óbito da viúva e maioridade do filho do primeiro 
casamento:

A - R$ 19.983,24 ÷ 3 = R$ 6.661,08.
B - R$  3.000,00 ÷ 3 = R$ 1.000,00.
 

Valor percebido por cada beneficiário (A+B): R$ 6.661,08 + R$ 1.000,00  
= R$ 7.661,08

Segunda reversão, por óbito da ex-esposa e maioridade da filha do 
primeiro casamento:

A - R$ 19.983,24
B - R$ 3.000,00
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Valor percebido pelo beneficiário (A+B): R$ 19.983,24 + R$ 3.000,00  
= R$ 22.983,24  

Da atualização de pensão por morte
As pensões por morte instituídas antes da promulgação da EC nº 

41/2003, e as pensões por morte derivadas dos proventos do (a) Auditor (a) 
Fiscal que se aposentou na forma do artigo 3º da EC nº 47/2005 e do inciso 
I do § 1º do art. 40 da CF/88 combinado com o art. 6-A da EC nº 41/2003 
serão revistas na mesma proporção e na mesma data, sempre que se mo-
dificar a remuneração dos Auditores (as) Fiscais em atividade. Também se 
estendem às aposentadorias e pensões por morte quaisquer benefícios ou 
vantagens posteriormente concedidas aos (as) Auditores (as) Fiscais em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassifica-
ção do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu 
de referência para a concessão da pensão por morte (art. 7º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003).

Diferentemente das pensões por morte anteriormente mencionadas, 
que tem paridade30 remuneratória com servidores em atividade, as pen-
sões concedidas a partir de 1º/01/2004, serão reajustadas na mesma data 
e índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previ-
dência Social (art. 15 da Lei nº 10.887/2004, com redação dada pela Lei n° 
11.784/2008).

Vale destacar que em razão de a União não ter reajustado essas 
pensões por morte no período de 2004 a 2008, o Unafisco Sindical (hoje, 

30     Em termos técnicos, a paridade importa no direito do servidor público inativo 
ou do dependente na qualidade de pensionista de revisão remuneratória de seus 
proventos ou pensão na mesma proporção e data em que haja aumento na remu-
neração dos servidores em atividade pertencente a mesma categoria e carreira de 
um mesmo órgão e Poder, inclusive quando esse aumento se der em consequência 
de alteração ou criação de plano de cargos e remuneração do cargo ou função 
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 
pensão (fonte: http://www.goiasprev.go.gov.br/post/ver/165155/o-respeito-ao-prin-
cipio-da-paridade).
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Sindifisco Nacional), por intermédio do Departamento de Assuntos Jurídi-
cos, ajuizou ação ordinária que já foi julgada procedente31, com vista a 
reconhecer o direito de os substituídos terem reajustados os proventos e as 
pensões por morte de que tratam os artigos 1º e 2º da Lei nº 10.887/2004, 
pelos índices do RGPS, e não pelo índice estabelecido no comunicado do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

 É importante ressaltar que são beneficiários dessa ação todos os 
(as) filiados (as), inclusive os (as) que se filiaram após o ajuizamento da 
ação, considerando a legitimação extraordinária do Sindifisco Nacional, 
que, sendo Sindicato, permite-lhe pleitear o reconhecimento de direitos de 
todos os (as) Auditores (as) Fiscais da Receita Federal do Brasil.

 No caso dos filiados já falecidos, os créditos resultantes da ação 
judicial serão pagos, em cotas, iguais, aos sucessores previstos na lei civil.

Da acumulação de pensões por morte 
Por outro lado, ressalvado o direito de opção, é proibido a percepção 

cumulativa de pensão por morte deixada por mais de um cônjuge ou com-
panheiro (a) e de mais de duas pensões por morte. 

Observação: não existe proibição de percepção de pensão civil com 
remuneração recebida em atividade ou proventos de aposentadoria, ex-
ceto as hipóteses em que se exige a prova de dependência econômica.

Pensão por morte e novo casamento
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça declara que, se do 

novo casamento não resultar melhoria no “status econômico” da viúva, 
não cabe o cancelamento da pensão por morte.

Vale mencionar que o extinto Tribunal Federal de Recursos no Enun-
ciado da Súmula n.º 170 já havia estabelecido entendimento no mesmo 
sentido de que: “Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo ca-
samento não resultar melhoria na situação econômico-financeira da viúva, 
de modo a tornar dispensável o benefício.”

Perda da pensão por morte
Perde-se o direito à pensão nas seguintes situações:

Art. 220.  Perde o direito à pensão por morte: 
I - após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela 
prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte 
do servidor;
II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprova-
da, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou 
na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo 

31     Transitou em julgado.
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de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo 
judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.      

Perda da qualidade de beneficiário (a) de pensão por morte
Art. 222.  Acarreta perda da qualidade de beneficiário:
I - o seu falecimento;
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após 
a concessão da pensão ao cônjuge;
III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário in-
válido, o afastamento da deficiência, em se tratando de benefi-
ciário com deficiência, ou o levantamento da interdição, em se 
tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental 
que o torne absoluta ou relativamente incapaz, respeitados os 
períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “a” e 
“b” do inciso VII;
IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho 
ou irmão;
V - a acumulação de pensão na forma do art. 225;
VI - a renúncia expressa; e
VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III 
do caput do art. 217
a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o 
servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o 
casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos 
de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor;
b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo 
com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, de-
pois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 
2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de 
idade;
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos 
de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de ida-
de;
 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) 
anos de idade;6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais 
anos de idade.
§ 1o  A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja 
preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou 
por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das referidas condições.
§ 2o  Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no in-
ciso III ou os prazos previstos na alínea “b” do inciso VII, ambos 
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do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qual-
quer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, inde-
pendentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições 
mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou 
de união estável.
§ 3o  Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que 
nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano in-
teiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspon-
dente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao 
nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades 
para os fins previstos na alínea “b” do inciso VII do caput, em ato 
do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores 
ao referido incremento.
§ 4o  O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições 
mensais referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do caput.

Registre-se que inobstante a maioridade civil tenha sido alterada pela 
Lei nº 10.406/2002 para os 18 (dezoito) anos, esta não tem efeito no Direito 
Previdenciário. Portanto, a pensão por morte de filho e de irmão continuam 
em vigor até os 21 (vinte e um) anos de idade, por expressa disposição do 
art. 222, IV, da Lei nº 8.112/90.

 É necessário frisar que no âmbito do direito previdenciário não há 
amparo legal para que o filho maior de 21 anos, ainda que esteja cursando 
ensino superior32 tenha direito à pensão por morte, exceto nas hipóteses de 
invalidez ou deficiência mental ou intelectual.

Ressalte-se, ainda, que a renúncia expressa33 é irretratável, uma vez 
requerida não poderá o beneficiário pleitear o retorno da percepção do 
benefício.

Prazo de duração da pensão por morte para dependentes cônjuges
Antes da edição da MP 664/2014, de 30/12/2014, (convertida na Lei nº 

13.135/2015) o (a) beneficiário (a) tinha o direito de receber a pensão por 
morte a partir de uma única contribuição mensal do (a) Auditor (a) Fiscal. A 
partir da vigência desta norma, a duração da pensão por morte depende 
dos fatores: causa mortis, número de contribuições do (a) Auditor (a) Fiscal 
falecido (a) e o tempo de casamento/união estável.

Assim, a regra para cônjuges e companheiros é fixada por duração 
de quatro meses, exceto em dois casos: causa mortis do segurado decor-
rente de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do 

32     Súmula nº 37 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Fe-
derais - TNU.
33     Art. 222, inciso VI, da Lei nº 8.112/90.
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trabalho ou se o (a) cônjuge/companheiro (a) comprovar a existência da 
união por prazo não inferior a 2 (dois) anos e que o segurado já tenha reco-
lhido 18 (dezoito) contribuições mensais em favor do Regime Próprio Previ-
dência Social (RPPS).

 Atendendo a esses requisitos (18 contribuições mensais e a união 
conjugal por prazo não inferior a 2 (dois) anos, o cônjuge irá receber a pen-
são por morte de acordo com o seguinte sistema:

IDADE DO DEPENDENTE NO  
MOMENTO DO ÓBITO DURAÇÃO DO BENEFÍCIO

Menos de 21 anos   3 anos
Entre 21 e 26 anos   6 anos
Entre 27 e 29 anos 10 anos
Entre 30 e 40 anos 15 anos
Entre 41 e 43 anos 20 anos
44 anos ou mais  Vitalícia

Observação: Conforme previsto no art. 222, § 3º, da Lei nº 8.112/90 essas 
faixas etárias poderão ser revistas

Perda da qualidade de beneficiário (a) de pensão por morte
Art. 222.  Acarreta perda da qualidade de beneficiário:
I - o seu falecimento;
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após 
a concessão da pensão ao cônjuge;
III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário in-
válido, o afastamento da deficiência, em se tratando de benefi-
ciário com deficiência, ou o levantamento da interdição, em se 
tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental 
que o torne absoluta ou relativamente incapaz, respeitados os 
períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “a” e 
“b” do inciso VII;
IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho 
ou irmão;
V - a acumulação de pensão na forma do art. 225;
VI - a renúncia expressa; e
VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III 
do caput do art. 217
a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o 
servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o 
casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos 
de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor;
b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo 
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com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, de-
pois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 
2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de 
idade;
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos 
de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) 
anos de idade;6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais 
anos de idade.
§ 1o A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja 
preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou 
por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das referidas condições.
§ 2o Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no in-
ciso III ou os prazos previstos na alínea “b” do inciso VII, ambos 
do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qual-
quer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, inde-
pendentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições 
mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou 
de união estável.
§ 3o  Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que 
nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano in-
teiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspon-
dente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao 
nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades 
para os fins previstos na alínea “b” do inciso VII do caput, em ato 
do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores 
ao referido incremento.
§ 4o O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições 
mensais referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do caput.

Extinção da pensão de filha solteira
No que tange à pensão por morte de filha solteira maior de 21 (vinte 

e um) anos, o benefício será extinto caso a pensionista incorra em uma ou 
mais das seguintes condições:

a) ter contraído casamento ou se encontrar na condição de união 
estável; ou 

b) ocupar cargo efetivo na Administração Pública direta ou indireta, 
ou receber aposentadoria decorrente dessa ocupação.
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Da reversão de cota
Em razão de morte ou perda da qualidade do (a) beneficiário (a) da 

pensão por morte, a respectiva reverterá em prol dos co-beneficiários.

CálCUlO DE IMPOSTO DE RENDA E DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIáRIA

Temos duas situações, sendo a primeira para o (a) pensionista não por-
tador (a) de doença incapacitante e a segunda para o (a) pensionista porta-
dor (a) de doença incapacitante; e considerando que em ambos os casos o 
(a) pensionista têm 65 (sessenta e cinco) anos.

Primeira situação - para o (a) pensionista não portador (a) de doença 
incapacitante, os cálculos do IR e do PSS serão feitos da seguinte forma:

I - Cálculo da Contribuição previdenciária 
Valor da pensão por morte sem descontos34 R$ 19.983,24  (+)
Dedução do teto de benefício do INSS35 R$  5.645,80  (-)
Base de cálculo R$ 14.337,44  

Valor da contribuição previdenciária: R$ 14.337,44 x 11% = R$    1.577,12 

II - Cálculo de imposto de renda
Valor de pensão por morte36 R$ 19.983,24 (+)
Bônus de Eficiência37 R$   3.000,00 (+)
Contribuição previdenciária R$    1.577,12  (-)
Dedução de parcela de IR (Lei nº 9.250/95)38 R$ 1.903,98  (-)
Base de cálculo do IR  R$  19.502,14 (+)

34     Vide tópico “Valor de pensão por morte”.
35     Art. 40, §18, da CF.
36     Vide tópico “Valor de pensão por morte”.
37     Vide nota de rodapé nº 29.
38     Art. 4º. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do im-
posto de renda poderão ser deduzidas: 
(...)
VI - a quantia, correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de apo-
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Imposto de renda a recolher:
R$ 19.502,14 x 27,5%= R$   5.363,09  (-)
Parcela dedutível do Imposto de Renda/2018 R$       869,36 (+)

R$    4.493,73 (-)

Valor mensal do benefício com descontos legais (I + II):
Valor de pensão por morte (R$ 19.983,24 + R$ R$ 3.000,00) R$  22.983,24 (+)
Contribuição previdenciária a recolher R$    1.577,12   (-)
Imposto de renda a recolher R$    4.493,73  (-)

R$ 16.912,41

Segunda situação - para o (a) aposentado (a) e pensionista portador 
(a) de doença incapacitante, o cálculo do PSS será da seguinte forma:

I - Cálculo da Contribuição previdenciária
Valor de pensão por morte39 R$  19.983,24  (+)
Dedução do teto de benefício do INSS40 R$ 11.291,60  (-)
Base de cálculo R$   8.691,64 (+)

Contribuição previdenciária a recolher: 

R$ 8.691,64 x 11% = R$ 956,08    

Valor líquido do benefício41: R$ 19.983.24 (+)
Bônus de Eficiência42: R$   3.000,00  (-)

R$     956,08  (+)
R$ 22.027,16

sentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos 
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdên-
cia privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade, de: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
(...)
i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por mês, a partir 
do mês de abril do ano-calendário de 2015; (Redação dada pela Lei nº 13.149, de 2015).
39     Vide tópico “Valor de pensão por morte”.
40     Art. 40, § 21, da Constituição Federal.
41     Vide tópico de “Valor de pensão por morte”.
42     Vide nota de rodapé nº 29.
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Considerações finais:
• O portador de doença incapacitante não sofre o desconto de im-

posto de renda em seus rendimentos, se o pedido de isenção tiver sido an-
teriormente deferido pela Unidade Pagadora (SAMF/MF).

• O menor sob guarda de servidor público, comprovada a depen-
dência econômica à época do óbito do (a) servidor (a) tem direito à pen-
são por morte (REsp 1.646.326/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Tur-
ma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017).

• Com a conversão da MPV nº 664/2014 na Lei nº 13.135, de 17 junho de 
2015, não mais existe a designação de beneficiários de pensão por morte.

CONVERSÃO DE lICENÇA-PRêMIO  
EM PECúNIA

A administração reconhece o direito da conversão da licença-prêmio 
em pecúnia apenas aos pensionistas do(a) Auditor(a) Fiscal falecido(a) em 
atividade, sem que a tivesse usufruído no todo ou em parte.

Para melhor conhecimento sobre o instituto, eis um breve histórico:
A Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (antigo Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis da União), em seu artigo 116, concedia licença especial aos 
funcionários públicos civis da União. A cada 10 (dez) anos de efetivo exer-
cício, o(a) Auditor(a) Fiscal fazia jus a seis meses de licença-prêmio, para o 
gozo oportuno, sem prejuízo dos vencimentos.

O novo estatuto (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990), em seu artigo 
87, alterou o estatuto anterior (Lei nº 1.711/52), estabelecendo que, a cada 
5 (cinco) anos de efetivo exercício, o(a) servidor(a) fazia jus a três meses de 
licença-prêmio, para gozo oportuno, sem prejuízo dos vencimentos.

Esse direito foi extinto em 16 de outubro de 1996, por intermédio da Me-
dida Provisória nº 1.522/96 e reedições, convertidas na Lei nº 9.527, de 10 de 
dezembro de 1997.

Assim, até 15 de outubro de 1996, o(a) Auditor(a) Fiscal podia acumular 
licença-prêmio para usá-la ou contar em dobro para efeito de aposentado-
ria. Se o(a) Auditor(a) Fiscal falecer em atividade, sem ter usufruído da licen-
ça, cabe ao pensionista requerer a conversão em pecúnia (dinheiro). Cada 
período de 30 (trinta) dias de licença-prêmio, não gozada, será convertido 
em pecúnia equivalente à última remuneração mensal.

Procedimento
Protocolar pedido na Superintendência de Administração da Fazenda 

(SAMF). O pagamento desse direito deverá ser feito em exercícios anteriores, 
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o que significa dizer que a efetivação desse crédito dependerá de disponi-
bilidade orçamentária.

No mandado de segurança impetrado pelo Unafisco Sindical (hoje, 
Sindifisco Nacional) foi proferida sentença parcialmente procedente, reco-
nhecendo o direito à conversão em pecúnia, sem incidência do imposto de 
renda, do período de licença-prêmio não gozado, nem contado em dobro 
para aposentadoria, em relação aos substituídos aposentados e pensionistas, 
observando a prescrição quinquenal. Essa ação está na fase de execução.

RECADASTRAMENTO DOS (AS)  
APOSENTADOS (AS) E PENSIONISTAS

Conforme dispõe o art. 9º da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 
todos (as) os (as) aposentados (as) e pensionistas que recebam pelo Siste-
ma Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) devem fazer 
anualmente suas atualizações cadastrais para continuarem a receber os 
proventos ou pensão, sob pena de terem o pagamento de seus benefícios 
suspensos a partir do mês subsequente à data fixada para o término da 
atualização cadastral.

Desde março de 2013, o recadastramento é feito na rede bancária, 
exigindo o comparecimento pessoal. O (a) beneficiário (a) deve compare-
cer em qual agência da instituição bancária onde lhe é pago o benefício 
previdenciário. Atualmente estão credenciados os seguintes bancos: Ban-
co do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Banrisul, Bradesco, Itaú, 
Banese, Cecoopes, Sicredi e Bancoob.

Nos casos em que for necessária a presença de tutor, do curador ou 
do procurador, a atualização cadastral será realizada exclusivamente na 
SAMF (Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda), no 
mês de aniversário do titular do benefício.

Na hipótese de moléstia grave ou impossibilidade de locomoção do 
titular do benefício, deverá ser solicitada visita técnica para fins de compro-
vação de vida do (a) aposentado (a) e pensionista.

No caso de possuir mais de um vínculo funcional, com recebimento 
do provento ou pensão em instituições financeiras distintas, o recadastra-
mento deverá ser realizado apenas em uma agência bancária. As informa-
ções serão replicadas para os demais vínculos funcionais.

Caso o beneficiário (a) da pensão não compareça para atualização 
cadastral nos bancos, no mês de seu aniversário, caberá a SAMF (Superin-
tendência de Administração do Ministério da Fazenda) enviar correspon-
dência individual de convocação, com Aviso de Recebimento (AR), ao (a) 
aposentado (a) ou o (a) pensionista. A correspondência deve ser enviada 
até o décimo dia do mês seguinte ao aniversário do aposentado (a) ou 
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pensionista, o qual terá até 30 (trinta) dias contados do recebimento da 
correspondência para atualização cadastral nos bancos conveniados, sob 
pena de suspensão do pagamento dos proventos ou pensão.

Não sendo realizada a atualização cadastral, o pagamento do bene-
fício será suspenso. O pagamento será restabelecido após o beneficiário 
fazer o recadastramento não mais nos bancos conveniados, mas na SAMF 
(Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda).

Quem estiver no exterior no mês de aniversário também deve se reca-
dastrar no órgão de representação diplomática do Brasil no local.

Para atualizar seus dados cadastrais, o aposentado ou pensionista 
deve comparecer a um dos bancos conveniados munido de documento 
oficial de identificação e CPF.

FIlIAÇÃO DE PENSIONISTA AO 
SINDIFISCO NACIONAl

O(a) pensionista deve fazer e manter sua filiação ao Sindifisco Nacional, 
pois todas as ações jurídicas e administrativas propostas pela entidade, nas 
quais participou o(a) falecido(a), continuarão recebendo o mesmo acompa-
nhamento.

Sendo filiado(a), o(a) pensionista receberá todas as informações das 
ações em andamento. Além disso, será incluído(a) em todas as novas 
ações que forem propostas pelo Sindifisco Nacional.

O que é necessário para filiação de pensionista?
Preencher a ficha de filiação que está disponível no site do Sindifisco 

Nacional ou na Delegacia Sindical de sua localidade, e juntar os seguintes 
documentos:

- Cópia do respectivo comprovante de rendimentos da pensionista;
- Cópia da carteira de identidade;
Caso também queira participar do plano de saúde, a ficha de filiação 

está disponível no site do Unafisco Saúde ou na Delegacia Sindical de sua 
localidade.

É necessário destacar que somente os beneficiários da pensão po-
derão se filiar.

O que fazer para obter o rol dos processos nos quais consta o(a) 
filiado(a) falecido(a)?  

Os beneficiários de filiado(a) falecido(a) devem solicitar à Diretoria de 
Assuntos Jurídicos, por intermédio do e-mail juridico@sindifisconacional.org.br, 
o rol de processos nos quais o(a) Auditor(a) Fiscal falecido(a) faz parte.
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O que fazer para receber informações sobre as ações judiciais 
nos quais consta o(a) filiado(a) falecido(a)?

No caso do(a) pensionista filiado(a), o Sindifisco Nacional o(a) mante-
rá informado(a) sobre as ações judiciais por intermédio do IDAAP (Informa-
tivo da Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões).

Em relação ao(a) pensionista não filiado(a) e aos herdeiros ou suces-
sores, considerando que o Sindifisco Nacional não os representa juridica-
mente, é necessário que mantenham atualizados os dados do(a) filiado(a) 
falecido(a) junto ao Departamento de Cadastro do Sindifisco Nacional, 
para eventuais contatos sobre as ações em andamento.

Na atualização dos dados cadastrais do filiado(a) falecido(a) há 
duas situações:

I - há inventário;
II - não há inventário. 
Na primeira situação, os herdeiros devem enviar ao Departamento de 

Cadastro do Sindifisco Nacional o termo de inventariante e os dados que 
devem ser alterados no cadastro do filiado(a) falecido(a), tais como: ende-
reço, telefones, e-mail. Assim será cadastrado(a) o(a) inventariante como 
representante dos demais herdeiros ou sucessores.

Na segunda situação, deve ser enviada ao Departamento de Cadas-
tro do Sindifisco Nacional uma declaração com firma reconhecida, infor-
mando quem são os herdeiros ou sucessores e uma procuração nomeando 
apenas um dos herdeiros ou sucessores como representante junto ao Sindi-
fisco Nacional.

Observação: para mais informações sobre a atualização cadas-
tral, entre em contato com o Departamento de Cadastro do Sindifis-
co Nacional, por intermédio do telefone: (061) 3218-5235 e do e-mail:  
cadastro@sindifisconacional.org.br.

PlANO DE SAúDE
Continuação dos dependentes e agregados no Plano de Saúde 

do Sindifisco Nacional
Um dos diferenciais oferecidos pelo Plano de Saúde do Sindifisco Na-

cional em relação a outros planos é a possibilidade da permanência do 
grupo familiar após o falecimento do titular, cujo objetivo é preservar a fa-
mília dos filiados.  Conforme artigo 10 do Regulamento do Unafisco Saúde, 
os dependentes e agregados já inscritos poderão continuar a participar 
do Plano, desde que apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias após o faleci-
mento declaração de que desejam permanecer mediante preenchimento 
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da ficha de inscrição. Caso não haja qualquer pronunciamento, o grupo 
familiar será automaticamente excluído após o prazo de 30 dias do faleci-
mento.

Será necessário o envio da seguinte documentação para a regulariza-
ção cadastral junto ao Unafisco Saúde.

Exclusão simples dos dependentes e agregados no Plano de 
Saúde

1) Preencher formulário “Solicitação de Exclusão”;
2) Devolver as carteiras do Unafisco Saúde e/ou Unimed / Uniodonto, 

quando for o caso. 
3) Cópia simples da Certidão de óbito.
4) Se houver restituição de mensalidade, cópia de testamento, inven-

tário ou documento legal que indique o inventariante. Indicação de conta 
corrente do inventariante para crédito da restituição de mensalidade. 

Exclusão com troca de titularidade
Além de seguir os quatros passos anteriores, será necessário o envio 

da Ficha de inscrição, “Declaração de Saúde para Avaliação de Ingresso no 
Unafisco Saúde” e cópia dos documentos de identificação dos beneficiários 
que permanecerão vinculados ao Plano. Esses documentos estão disponí-
veis no site do Unafisco Saúde ou na Delegacia Sindical de sua localidade. 

Com o intuito de oferecer mais conforto e segurança à família, o titular 
falecido permanecerá ativo nos sistemas, aguardando o posicionamento 
formal dos inscritos sobre continuidade ou não, no Plano.

A equipe de atendimento do Unafisco Saúde está disponível para quais-
quer esclarecimentos, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, pelo 
telefone (61) 2103 -5200 ou por intermédio do site www.unafiscosaude.org.br 
- Fale Conosco.

Vale destacar que há Auditores Fiscais associados aos seguintes 
planos de saúde:

Plano de Saúde da Fundação ASSEFAZ. Atendimento 24 horas através 
do telefone 0800 703 4545.

Plano de Saúde Unafisco Associação Nacional/Unimed Vitória. Aten-
dimento 24 horas por intermédio do telefone 0800 703 5401 ou (017) 3354-
5500 (horário comercial).

Plano ANFIP Amplo/Unimed Vitória. Atendimento por intermédio do 
telefone 0800 704 6967.

GEAP - Fundação de Seguridade Social. Atendimento 24 horas, por 
intermédio do telefone 0800 728 8300.
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CONSIGNAÇÃO EM FOlhA 
DE PAGAMENTO

São os descontos mensais nos contracheques dos servidores ativos, apo-
sentados e beneficiários de pensão do Poder Executivo Federal, por intermé-
dio do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE.

Informações gerais e necessárias
As consignações em folha de pagamento são classificadas em com-

pulsórias e facultativas. 
Consignações compulsórias são os descontos efetuados por força de 

lei ou determinação judicial incidente sobre a remuneração, subsídio ou 
proventos.

Nos termos da Portaria Normativa SRH/MP nº 1, de 25 de fevereiro de 2010, 
são consignações compulsórias:

Art. 4º São consignações compulsórias:
I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público;
II - contribuição para a Previdência Social;
III - obrigações decorrentes de decisão judicial ou administrativa;
IV - imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza;
V - reposição e indenização ao erário;
VI - custeio parcial de benefício e auxílios concedidos pela administra-

ção pública federal direta e indireta, cuja folha de pagamento seja processa-
da pelo SIAPE;

VII - contribuição em favor de sindicato ou associação de caráter sindi-
cal ao qual o servidor seja filiado ou associado, na forma do art. 8º, inciso IV, da 
Constituição, e do art. 240, alínea c, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

VIII - contribuição para entidade fechada de previdência complemen-
tar a que se refere o art. 40, § 15, da Constituição, durante o período pelo qual 
perdurar a adesão do servidor ao Respectivo regime;

Ix - contribuição efetuada por empregados da administração pública 
federal indireta, cuja folha de pagamento seja processada pelo SIAPE, para 
entidade fechada de previdência complementar;

x - taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de órgãos da admi-
nistração pública federal direta, autárquica e fundacional;

xI - taxa relativa a aluguel de imóvel residencial de que seja a União pro-
prietária ou possuidora, nos termos do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro 
de 1946; e

xII - outras obrigações decorrentes de imposição legal.

Consignação facultativa são os descontos efetuados com prévia e ex-
pressa autorização do interessado sobre a remuneração, subsídio ou provento.
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Na forma da Portaria Normativa SRH/MP nº 1, de 25 de fevereiro de 
2010, são consignações facultativas:

Art. 5º São consignações facultativas, na seguinte ordem de prioridade:
I - contribuição para serviço de saúde prestado diretamente por ór-

gão público federal, ou para plano de saúde prestado mediante celebra-
ção de convênio ou contrato com a União, por operadora ou entidade 
aberta ou fechada;

II - co-participação para plano de saúde de entidade aberta ou fe-
chada ou de autogestão patrocinada;

III - mensalidade relativa a seguro de vida originária de empresa de 
seguro;

IV - pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de dependen-
te indicado no assentamento funcional do servidor; contendo a indicação 
do valor ou percentual de desconto sobre a remuneração, ou proventos e o 
valor do benefício de pensão;

V - contribuição em favor de fundação instituída com a finalidade de 
prestação de serviços a servidores públicos ou em favor de associação cons-
tituída exclusivamente por servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas 
e que tenha por objeto social a representação ou prestação de serviços a 
seus membros;

VI - contribuição ou integralização de quota parte em favor de coope-
rativas constituídas por servidores públicos, na forma da lei, com a finalidade 
de prestar serviços a seus cooperados;

VII - contribuição ou mensalidade para plano de previdência comple-
mentar, excetuados os casos de contribuição para entidade fechada de 
previdência complementar a que se refere o art. 40, § 15, da Constituição, 
durante o período pelo qual perdurar a adesão do servidor ao respectivo 
regime, e contribuição efetuada por empregados da administração pública 
federal indireta, cuja folha de pagamento seja processada pelo SIAPE, para 
entidade fechada de previdência complementar, previstos nos incisos VIII e 
Ix do art. 4º;

VIII - prestação referente a empréstimo concedido por cooperativas de 
crédito constituídas, na forma da lei, com a finalidade de prestar serviços 
financeiros a seus cooperados;

IX - prestação referente a empréstimo ou financiamento concedidos 
por entidades bancárias, caixas econômicas ou entidades integrantes do 
Sistema Financeiro da Habitação;

X - prestação referente a empréstimo ou financiamento concedidos por 
entidade aberta ou fechada de previdência complementar ou sociedade 
seguradora autorizada a instituir planos de previdência complementar aber-
ta, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 36 da Lei 
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001;

XI – prestação referente a financiamento imobiliário concedido por 
companhia imobiliária integrante da administração pública indireta da 
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União, Estados e Distrito Federal, cuja criação tenha sido autorizada por lei.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso V, considerar-se-á associa-

ção constituída exclusivamente por servidores públicos as que também 
mantenham, em seus quadros, membros que sejam dependentes de ser-
vidores públicos ativos, inativos ou pensionistas e as que possuam sócios a 
título honorífico, ainda que sem vínculo com o serviço público.

As Consignações Compulsórias prevalecem sobre as Facultativas, e 
em nenhum caso poderá resultar saldo negativo na folha de pagamento 
do(a) Auditor(a) Fiscal. 

As consignações facultativas poderão ser suspensas, no todo ou em 
parte, por decisão motivada, a qualquer tempo, nos seguintes casos: I - 
por interesse da Administração, observados os critérios de conveniência e 
oportunidade; II - por interesse do consignatário; III - por interesse do con-
signado, mediante solicitação expressa. Neste caso o prazo para o consig-
natário suspender a consignação será de 30 (trinta) dias.

A soma mensal das consignações facultativas de cada consignado 
não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da respectiva remuneração, 
excluído do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de 
saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas. 

Na hipótese em que a soma das consignações compulsórias e facul-
tativas venha a exceder o limite de 30% (trinta por cento), serão suspensas 
as Consignações Facultativas até adequação a esse limite, observando-se, 
para tanto, a ordem de prioridade definido no art. 5º da Portaria Normativa 
SRH/MP nº 1, de 25 de fevereiro de 2010.

Nos casos de desconto indevido, o(a) pensionista deverá formalizar 
termo de ocorrência junto à Superintendência de Administração do Minis-
tério da Fazenda (SAMF), que notificará o consignatário para comprova-
ção da regularidade.

Os valores referentes a descontos considerados indevidos deverão ser 
integralmente ressarcidos ao prejudicado no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias contados da irregularidade.

Como gerar uma senha de consignação?
Com o objetivo de aumentar a segurança nas operações, informamos 

que, conforme divulgado via SIAPEnet e em mensagem de contracheque 
dos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011, desde o dia 01/02/2011 
a senha para consignações está sendo obtida exclusivamente pelo Portal 
SIAPEnet.

Dessa forma, os servidores e beneficiários de pensão que ainda não 
utilizam o SIAPEnet devem, primeiramente, procurar sua unidade de paga-
mento para cadastrar seu e-mail no SIAPE. Como se cadastrar no próprio 
Portal SIAPEnet.

Para se cadastrar no SIAPEnet, o servidor ou pensionista deve acessar o 
portal (www.siapenet.gov.br), entrar no módulo SERVIDOR ou PENSIONISTA, 
respectivamente, informar sua Identificação Única e clicar no botão Avan-
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çar. Após preencher seus dados cadastrais e gerar sua nova senha para utili-
zar o Portal SIAPEnet, poderá, a seguir, gerar a senha de consignação.

Para gerar uma senha de consignação, o servidor ou pensionista de-
verá  entrar no SIAPEnet, acessar o módulo SERVIDOR ou PENSIONISTA, cli-
car em Consignações e depois em Gerar Senha de Consignação. Dessa 
forma, a senha gerada será enviada para o seu e-mail cadastrado, já des-
bloqueado.

Lembramos aos servidores que a senha de consignações, gerada 
pelo SIAPEnet com validade de 30 dias, é para utilização exclusiva no siste-
ma SIGMAC. A senha é pessoal e intransferível, devendo ser digitada pelo 
próprio servidor. Não forneça sua senha a terceiros, em nenhuma hipótese, 
pois ela representa a segurança de que serão realizados descontos somen-

te com a sua autorização.
É necessário salientar que os servidores ativos, aposentados 

e pensionistas podem acessar o SIAPEnet para acompanhar de 
forma detalhada a sua vida funcional, dados pessoais e finan-

ceiros.

CUIDADO COM OS GOlPISTAS 
O Sindifisco Nacional há muito tempo 

vem recebendo informações de filiados 
que são vitimas de tentativas de “extor-

sões”, onde os golpistas se passam por ad-
vogados, escritórios de advocacias, servidores 

públicos, funcionários do Conselho Nacional da 
Previdência Social e de empresa de previdência 

privada etc., informam sobre valores a serem resga-
tados.

O que mais impressiona a todos é que os criminosos 
têm uma série de dados pessoais como nome, CPF, endere-

ço etc. do beneficiário do suposto crédito a ser recebido.
O filiado que receber este tipo de contato não deve efetu-

ar qualquer depósito bancário ou fornecer seus dados pessoais. 
Recomendamos que entre imediatamente em contato com o 
Sindifisco Nacional.

Comprovado que se trata de uma tentativa de golpe, vá a 
uma Delegacia de Policia e faça o registro de ocorrência repassando to-
das as informações recebidas dos golpistas - nomes, CPF, CNPJ, telefones 
e números de contas.
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Regras básicas de proteção contra golpes:
1. Não forneça ou confirme dados particulares por telefone, pois 

não se sabe quem está do outro lado da linha. Neste mesmo sentido, 
oriente seus familiares e quem trabalha em sua residência;

2. Desconfie de ofertas generosas;
3. Procure tratar pessoalmente de questões financeiras;
4. Não seja ingênuo; 
5. Seja prudente;
6. Nunca deposite dinheiro na conta de desconhecidos;
7. Quando contatado por telefone ou correspondência 
para receber algum crédito procure informações junto à Delegacia 

Sindical do Sindifisco no seu estado;
8. Nunca aja sem antes fazer uma cuidadosa averiguação das infor-

mações recebidas por telefone ou correspondência.   

OS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Idoso como prioridade 
Há outras leis que tratam dos direitos dos idosos, como a Política Nacio-

nal do Idoso. Todavia, o Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003 é o destaque máximo da legislação 
que protege o idoso. 

O Estatuto tem como objetivo regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos de idade. 

A Lei nº 10.741/2003, estabelece que seja 
obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com integral prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saú-
de, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liber-
dade, à dignidade, ao respeito 
e à convivência familiar e comu-
nitária.  

Do direito à saúde
É assegurada ao idoso 

a atenção integral à saú-
de, por intermédio do 
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Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitá-
rio, em conjunto articulado entre os entes de direito público interno (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) de ações e serviços, para prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde.

O idoso tem atendimento preferencial no SUS. A distribuição de re-
médios aos idosos, principalmente os de uso contínuo (hipertensão, diabe-
tes etc.), deve ser gratuita, assim como a oferta de próteses e órteses. Aos 
planos de saúde, é vedado reajustar as mensalidades de acordo com o 
critério da idade.

O idoso internado ou em observação em qualquer instituição de saúde 
tem direito a acompanhamento, pelo tempo que for prescrito pelo profissio-
nal de saúde que o atender. Ao idoso em perfeito estado de saúde mental, 
é garantido o direito de optar pelo tratamento de saúde que considerar mais 
favorável.

É proibido exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os ór-
gãos públicos, na hipótese em que será admitido o seguinte procedimento: 
“I - quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato 
necessário com o idoso em sua residência; ou II - quando de interesse do pró-
prio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído”.

Ao idoso enfermo é garantido o atendimento domiciliar pela perícia 
médica do INSS, pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de 
saúde, contratado ou conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde 
- SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus 
direitos sociais e de isenção tributária.

Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra 
idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde pú-
blicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamen-
te comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: I - autoridade 
policial; II - Ministério Público; III - Conselho Municipal do Idoso; IV - Conselho 
Estadual do Idoso; V - Conselho Nacional do Idoso.

Do transporte
Os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos têm direito ao transporte 

coletivo público gratuito, sendo exigida, para usufruir deste direito, a apre-
sentação da carteira de identidade.

Nos veículos de transporte coletivo é obrigatória a reserva de 10% (dez 
por cento) dos assentos para os idosos, com aviso bem legível. No sistema de 
transporte coletivo interestadual é assegurado às pessoas com idade supe-
rior a 60 (sessenta) anos: I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo, 
para os que comprovem renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos; 
II – desconto de 50% (cinqüenta), no mínimo, no valor das passagens, para 
os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda inferior ou igual a 2 
(dois) salários mínimos.

São garantidas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos 
de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo.
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Violência e abandono
O idoso não pode ser tratado com negligência, discriminação, violên-

cia, crueldade ou repressão.
Aquele que discriminar o idoso, impossibilitando ou dificultando seu 

acesso às operações bancárias, aos meios de transporte ou quaisquer ou-
tros meios do exercício de sua cidadania pode ser condenado a pena que 
varia de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de reclusão e multa.

A família que abandonar o idoso em hospitais e casas de saúde, sem 
apoio financeiro para suas necessidades básicas, pode ser condenada à 
pena de (6) seis meses a 3 (três) anos de detenção e multa.

Os idosos que forem submetidos a condições desumanas, privados da 
alimentação e de cuidados indispensáveis, a pena para os responsáveis é 
de 2 (dois) meses a 1 (um) ano de prisão, além de multa. Se ocorrer o even-
to morte do idoso, a pena será de 4 (quatro) a 12 (doze) anos de reclusão.

Qualquer pessoa que se aproprie ou desvie bens, proventos, pensão 
ou qualquer rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua 
finalidade pode ser condenado à pena de reclusão que varia de 1 (um) a 
4 (quatro) anos, além de multa.

Da mesma forma, qualquer pessoa que retiver cartão magnético de con-
ta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como 
qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressar-
cimento de dívida pode ser condenado à pena de detenção que varia de 6 
(seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

Atendimento
O Estatuto garante, também, atendimento prioritário aos idosos. Por 

meio de serviços individualizados e diferenciados, as repartições públicas, 
empresas concessionárias de serviços públicos e instituições financeiras es-
tão obrigadas a conferir atendimento prioritário aos idosos.

Educação, lazer, cultura e esporte
Os idosos têm direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, 

espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de 
idoso.

Ao Poder Público é prevista a criação de oportunidades de acesso 
dos idosos à educação, adequando os currículos, metodologias e mate-
riais didáticos aos programas educacionais a eles destinados.

O Poder Público apoiará a criação de Universidade aberta para as 
pessoas idosas e dará incentivos à publicação de livros e periódicos, de 
conteúdo e padrão editorial adequado ao idoso, de forma que facilitem 
a leitura. 

Todo idoso tem direito a 50% (cinquenta por cento) de descontos em 
atividades de cultura, esporte e lazer.
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Assistência social
Aos idosos, a partir dos 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam 

meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por seus familia-
res, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário mínimo.

habitação
É obrigatória a reserva de pelo menos 3% (três por cento) das unida-

des residenciais para os idosos nos programas habitacionais públicos ou 
subsidiados por recursos públicos.

Todas as instituições dedicadas ao atendimento aos idosos ficarão 
obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessi-
dades deles, bem como assegurar-lhes a alimentação regular e higiene 
indispensável às normas sanitárias.

Justiça
O Poder Judiciário poderá criar varas especializadas e exclusivas do 

idoso.
É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimen-

tos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figurem como 
parte ou interveniente pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, em todas as instâncias.

A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-
-se em favor do cônjuge sobrevivente (supérstite), companheiro ou compa-
nheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos.

A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Adminis-
tração Pública, em empresas prestadoras de serviços públicos e institui-
ções financeiras, no atendimento preferencial junto à Defensoria Pública 
da União, dos Estados e do Distrito Federal, concernente aos Serviços de 
Assistência Judiciária. É o caso da Portaria SRF nº 454, de 29 de abril de 
2004, que, em seu artigo 2º, III, estabelece prioridade de julgamento do 
processo administrativo fiscal que preencha os requisitos constantes do art. 
71 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), mediante 
requisição do interessado.

Restituição de Imposto de Renda
É assegurado prioridade do idoso no recebimento de restituição de 

imposto de renda. 

Fundo Nacional do Idoso
Destinar parte do Imposto de Renda é um exercício de cidadania

O Estado brasileiro permite que os valores das destinações (doações 
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ou bens, patrocínios e investimentos) feitas a fundos, projetos e programas 
sociais, esportivos e culturais, sejam deduzidos do valor do imposto de ren-
da a restituir, até um determinado limite. Ocorre, assim, uma renúncia fiscal 
da União.

O Estatuto do Idoso, instituído pela Lei nº 10.741/2003, permite aos con-
tribuintes pessoas físicas e jurídicas, em seu artigo 115, e, também, de acor-
do com a Lei nº 12.213/2010, deduzirem do Imposto de Renda o total de 
doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso.

Aos filiados que queiram doar aos Fundos dos Direitos do Idoso, o Sin-
difisco informa que a doação só poderá ser deduzida do imposto de renda 
devido até o limite de:

• 6% (seis por cento) para pessoas físicas; e
• 1% (um por cento) para pessoas jurídicas.

 É necessário destacar que esse limite não se aplica somente aos Fun-
dos dos Direitos do idoso, mas à soma de outras deduções existentes.

Para outras informações, entrem em contato com um dos Conselhos 
dos Direitos do Idoso relacionados no anexo IV deste Guia.
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CONClUSÃO
Este GUIA procurou colocar à disposição dos familiares dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil as informações que julgamos básicas 
para melhor orientar quanto a direitos previdenciários, administrativos e 
judiciais.

Nosso objetivo foi de condensar os temas, mas não de exauri-los. 
Assim sendo, recomendamos que em caso de quaisquer outras dúvidas, 
entrem em contato com a Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pen-
sões, por intermédio do e-mail aposentados@sindifisconacional.org.br 
ou pelos telefones (61) 3218.5262 ou (61) 3218.5286.

O Sindicato é o ponto de encontro de todos nós, ativos, aposenta-
dos e pensionistas, onde juntos poderemos lutar pelos nossos direitos e 
por uma sociedade mais justa.

Participem!
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ANExOS

Anexo I - Quadro demonstrativo das pensões

Anexo II - Unidades pagadoras do Ministério da Fazenda

Anexo III - Delegacias sindicais do Sindifisco Nacional

Anexo IV - Conselhos dos Direitos do Idoso
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Anexo I - Quadro demonstrativo das pensões

DATA DO ÓBITO PARIDADE CálCUlO TIPO DE 
PENSÃO

Ocorrido até 
31.12.2003

Com paridade 
(art. 7º da  

EC nº 41/2003)

Integral (última 
remuneração 

da atividade ou 
proventos)

13

Ocorrido a partir 
de 01.01.2004

até
 19.02.2004

Sem paridade

Integral (última 
remuneração 

da atividade ou 
proventos)

54

Ocorrido após
20.02.2004 Sem paridade

Observado o art. 2º, 
incisos I e II da Lei nº 

10.887/2004.
54

Ocorrido 
com servidor 

aposentado com 
fundamento no 

artigo 3º da  
EC nº 47/2005 e 
EC nº 70/2012.

Com paridade 
(art. 7º da  

EC nº 41/2003)

Observado o art. 2º, 
incisos I e II da Lei nº 

10.887/2004.
57
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Anexo II - Unidades pagadoras do Ministério da Fazenda43

Ministério da Fazenda
Secretaria-Executiva

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - COGEP

SAS - Quadra 06 - Bloco “O” - Ed. Órgãos Centrais - 7º Andar - Sala 701,
CEP: 70070-917 - Brasília - DF

Telefones: (061) 3412-5700/ 5706
E-mail: cogep.df.spoa@fazenda.gov.br

Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda  
nos Estados e Distrito Federal

Região Norte

SAMF - AM
Superintendente: João Antônio Figueiredo Tavares
E-mail: samf.am.samf@fazenda.gov.br 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 27, sala 1204 - 12º andar - Centro, 
CEP: 69005-000 - Manaus-AM
Telefone: (092) 3622-4878 

SAMF - PA
Superintendente: Iane Maria Hermes Marques
E-mail: samf.pa.samf@fazenda.gov.br
Endereço:  Av. Magalhães Barata, nº 138 - Nazaré, CEP: 66040-170 - Belém-PA
Telefones: (091) 3241-4801  / 3110-5802

Região Nordeste
 
SAMF - Al
Superintendente: Marco Aurélio Neiva Martins
E-mail: samf.al.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Praça Dom Pedro II, nº 16 - Centro, CEP: 57020-130 - Maceió - AL
Telefone: (082) 3311-2610

43    Fonte: http://www.fazenda.gov.br/orgaos/secretaria-executiva/spoa/institucio-
nal/quem-e-quem/samf
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SAMF - BA
Superintendente: Etevaldo Inácio Oliveira Carneiro
E-mail: samf.ba.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Avenida Jequitaia, s/nº - Comércio, CEP: 40015-902 - Salvador-BA
Telefones: (071) 3254-5118 / 5119 / 5120 
Fax: (071) 3254-5121

SAMF - CE
Superintendente: Raimundo Marcílio de Amorim
E-mail: samf.ce.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Rua Barão de Aracati, nº 909, 6º andar - Meireles,  
CEP: 60115-080- Fortaleza-CE
Telefones: (085) 3878-3626 / 3600

SAMF - MA
Superintendente: Lauro Luiz Araújo Carvalhal
E-mail: samf.ma.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Rua Osvaldo Cruz, nº 1618, 6º andar, Setor “D” - Centro,  
CEP: 65020-250 - São Luiz-MA
Telefone: (098) 3218-5160

SAMF - PB
Superintendente: Heraldo José Santiago de Sousa
E-mail: samf.pb.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, nº 1705 - Bairro dos Estados, CEP: 58030-900 
- João Pessoa-PB
Telefone: (083) 3216-4403

SAMF - PE
Superintendente: José Eudes de Araújo Lima
E-mail: samf.pe.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Av. Alfredo Lisboa, nº 1168 - 2º Andar, CEP: 50030-150 - Recife-PE
Telefone: (081) 3236-8302

SAMF - PI
Superintendente: Bruno Hebert de Almeida Nunes
E-mail: samf.pi.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Praça Marechal Deodoro s/nº, 8º andar - Centro, CEP: 64000-160 
- Teresina-PI
Telefone: (086) 3215-8002
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SAMF - RN
Superintendente: Josélia Cavalcanti das Neves
E-mail: samf.rn.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Rua Esplanada Silva Jardim, nº 109 - Ribeira, CEP: 59012-090 - 
Natal-RN
Telefone: (084) 3220-2301

SAMF - SE
Superintendente: Hugo Pacheco Braz
E-mail: samf.se.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Avenida Engenheiro Gentil Tavares, nº 350 – Getúlio Vargas, 
CEP: 49055-260 – Aracaju - SE
Telefone: (079) 2104-6424

Região Centro-Oeste

SAMF - DF
Superintendente: Helder Calado de Araújo
E-mail: samf.df.samf@fazenda.gov.br
Endereço:  SAS, Q. 06, Bl. “O”, Edif. Órgãos Centrais - 6º Andar,  
CEP: 70070-917 - Brasília-DF 
Telefone: (061) 3412-5785

SAMF - GO/TO
Superintendente: Carlos Roberto Neri Mato
E-mail: samf.go.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Rua 06, Quadra F-04, nº 483 - Setor Oeste, CEP: 74115-070 - 
Goiânia-GO
Telefones: (062) 3901-4300 / 4301

SAMF - Mato Grosso - MT
Superintendente: Mauro Brito de Souza 
E-mail: samf.mt.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Av. do Vereador Juliano Costa Marques, nº 99 - Bosque da Saúde, 
CEP: 78049-937 - Cuiabá-MT
Telefone: (065) 3644-0299

SAMF - MS
Superintendente: Maurício Benício Santos
E-mail: samf.ms.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Rua Dr. Anibal de Toledo, nº 345 - Santa Dorothea -  
CEP: 79004-060- Campo Grande - MS
Telefone: (067) 3345-4102
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Região Sul

SAMF – PR
Superintendente: Realino Paulino de Araújo Filho
E-mail: samf.pr.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 555 - 6º andar, sala 603,  
CEP: 82020-911 - Curitiba-PR
Telefone: (041) 3320-8002

SAMF - RS
Superintendente: Hernani Marchioretto da Silva
E-mail: samf.rs.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Avenida Loureiro da Silva, nº 445, 8º andar - Cidade Baixa,  
CEP: 90013-900 - Porto Alegre-RS
Telefone: (051) 3455-2828

SAMF – SC
Superintendente: André Luiz Santana Ferrari
E-mail: samf.sc.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Rua Nunes Machado, nº 192 - Centro, CEP: 88020-460 - 
Florianópolis-SC
Telefones: (048) 3251-2000 / 2001

Região Sudeste

SAMF - ES
Superintendente: Jacinta de Fátima Pereira Maciel
E-mail: samf.es.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Rua Pietrângelo de Biase, nº 56 - Centro, CEP: 29010-190 - Vitória-ES
Telefones: (027) 3211-5105 / 5101

SAMF - MG
Superintendente: Acácio Cândido da Silveira Santos 
E-mail: samf.mg.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Avenida Afonso Pena, nº 1316, 7º andar, sala 721 - Centro, 
CEP: 30130-003 - Belo Horizonte - MG
Telefone: (031) 3218-6720
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SAMF - RJ
Superintendente: Maria Ângela Moreira Carnaval
E-mail: samf.rj.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, nº 375, térreo - Castelo,  
CEP: 20020-909 - Rio de Janeiro-RJ
Telefones: (021) 3805-2132 / 2139

Central de Atendimento a Inativo e Pensionistas - CAIP
Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 375 - Castelo -  
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20020-909
Telefones: (021) 3805-2132 / 2139
Telefone/Fax: (021) 3805-2139

SAMF – SP
Superintendente: Donizeti de Carvalho Rosa 
E-mail: samf.sp.samf@fazenda.gov.br
Endereço: Av. Prestes Maia, nº 733, 19º andar, sala 1904, CEP: 01031-001 - 
São Paulo-SP
Telefone: (011) 2113-2707
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Anexo III - Delegacias Sindicais do Sindifisco Nacional

SDS - Conjunto Baracat - 1º andar - salas 1 a 11-
Brasília/DF - CEP 70392-900

Telefones: (061) 3218 5262- 3218 5286
www.sindifisconacional.org.br
den@sindifisconacional.org.br

aposentados@sindifisconacional.org.br 

Delegacias Sindicais do Sindifisco Nacional

Região Norte

ACRE – AC

Presidente: Sérgio Luis Amaral
Endereço:   Rua Marechal Deodoro, nº 340, sala 204 - Centro,  
CEP: 69.900-210 - Rio Branco-AC
E-mail: ds.rondonia.acre@gmail.com e slam.rfb@gmail.com 

PARá - PA

Presidente: Sérgio Luís Braga Pinto
Diretores de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Geraldo Pinto Marques 
Tavares, Gerson de Lima Vieira e Wanis Nemer Damous
Endereço:   Rua Gaspar Viana, nº 363 - Campina, CEP: 66010-060 - Belém-PA
Telefone/fax: (091) 3261-4466
E-mail: sindifiscopara@yahoo.com.br

AMAZONAS - AM

Presidente: José Jefferson Abreu Almeida
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Expedito Santana de Souza
Endereço: Rua Rio Purus, nº 59 - Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-050 
- Manaus-AM
Telefone/fax: (092) 3233-2775
E-mail: sindifisconacional.am@netium.com.br e jjefferson2006@gmail.com
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RONDÔNIA - RO

Presidente: Hérculis França Romano
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Severina Maria Patriota 
Coutinho
Endereço: Avenida Calama, nº 4755, Flodoaldo Pontes Pinto - Centro,  
CEP: 76.820-441 - Porto Velho-RO

PAlMAS - TO

Presidente: Ricardo Wagner Magalhães Gomes
Endereço: 202 Norte, Avenida LO 4, Conjunto 3, Lote 5/6, sala 205 - Plano 
Diretor Norte, CEP: 77006-218 - Palmas-TO
Telefone: (063) 3901-1190
Fax: (063) 3215-3772

RORAIMA - RR

Presidente: Isaac Campos Valério
Endereço:   Rua Professor Agnelo Bitencourt, nº 106, Centro, CEP: 69301-430 – 
Boa Vista-RR
Telefones: (095) 3198-3600 / 3623-6639
E-mail: samucassa@gmail.com

Região Nordeste

AlAGOAS - Al

Presidente: Ivaldo Hélvio Pinto Rêgo
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Walter Auto Monteiro 
Guimarães
Endereço: Rua Sá e Albuquerque, nº 494 - Jaraguá, CEP: 57022-180 - 
Maceió-AL
Telefone: (082) 3336-0389
E-mail: sindifisconacionalal@uol.com.br e ivaldopr1@hotmail.com

ARACAJU - SE

Presidente: Hélio José Canoves
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Roxane de Mattos 
Guimarães Oliveira
Endereço: Rua Cherobina Carvalho Pinto, nº 20 - Jardins, CEP: 49025-820 - 
Aracaju-SE
Telefone: (079) 3027-3317
E-mail: sindifiscose@bol.com.br e helio.canoves@receita.fazenda.org.br
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BAhIA - BA

FEIRA DE SANTANA
 
Presidente: Luis Angelo Carneiro Baptista
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Artur de Santana Villa 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 195, sala 105 - Centro, CEP: 44001-525 
- Feira de Santana-BA  
E-mail: novastrilhas@zipmail.com.br

IlhÉUS 

Presidente: Gener Robson Lins Passos
Endereço: Rua de Visconde Mauá, nº 524 - Centro, CEP: 45653-260 - Ilhéus-BA
Telefone: (073) 2101-6617  
E-mail: dsilheus@gmail.com e gener.passos@receita.fazenda.gov.br

SAlVADOR 

Presidente: Aristóteles Maia Sampaio de Oliveira Pinto
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Roswilcio José Moreira Góes
Endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 1632, sala 1201 - Caminhos das 
Árvores, CEP: 41820-020 - Salvador-BA 
Telefones: (071) 3327-2084 / 3276-0981 / 3242-2848 / 3242-8619 / 3327-2097  
E-mail: secretaria.executiva@sindifiscosalvador.org.br,  
presidente@sindisficosalvador.org.br e adm@sindifiscoalvador.org.br. 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

Presidente: Raul Chamadoiro Cabadas Filho
Endereço: Rua Zeferino Correia, nº 77, salas 103 e 105 - Centro,  
CEP: 45015-140 - Vitória da Conquista-BA
Telefone: (077) 3424-9973 
E-mail: sindifisco.dsvca@gmail.com

CEARá - CE

Presidente: Helder Costa da Rocha
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Maria Nívia Barroso de 
Pinho Vieira
Diretora-adjunta de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Maria Aldaci 
Barreto de Oliveira
Endereço: Rua Barão de Aracati, nº 1098 - Aldeota, CEP: 60115-081 - 
Fortaleza - CE
Telefone: (085) 3252-2221
E-mail: dsceara@secrel.com.br 
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MARANhÃO - MA

Presidente: Ismael da Silva Pereira
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Ulcilas Garcia de 
Aquino Filho
Endereço: Praça Catulo da Paixão Cearense, nº 84 - Vila Passos,  
CEP: 65025-240 - São Luis-MA
Telefone: (098) 3233-2775
Telefone/fax: (098) 3222-7093
E-mail: sindifiscodsma@uol.com.br

PARAÍBA - PB

Presidente: Israel Aureliano da Silva Junior
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Maria do Socorro 
Lucena de Araújo
Endereço: Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 1133, sala 210 - Estados, 
CEP: 58030-000 - João Pessoa-PB
Telefone/fax: (083) 3244-1517
E-mail: sindifisconacionalparaiba@gmail.com e iaureliano@yahoo.com.br

PERNAMBUCO - PE

CARUARU
 
Presidente: Fábio Hokumura Pissarra
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Luiz Clemente Torres
Endereço: Rua Frei Caneca, nº 152, loja 19 - Maurício de Nassau,  
CEP: 55012-330 - Caruaru-PE
Telefone: (081) 3721-9258 
Telefone/fax: (081) 3721-9258
E-mail: sindifisco.cru@bol.com.br

RECIFE
 
Presidente: Luiz Carlos de Queiroz
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Ana Maria Alcântara 
Braga
Endereço: Cais do Apolo, nº 220 - Recife, CEP. 50030-230 - Recife-PE
Telefone: (081) 3224-3287 
Fax: (081) 3224-8648
E-mail: dsrecife@uol.com.br
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PIAUÍ - PI

Presidente: Stanley Sampaio de Araújo
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Singefredo Neto Gondim
Endereço: Rua Barroso, nº 525, Norte S 101 - Centro, CEP: 64000-130 - 
Teresina-PI
Telefone: (086) 3221-8151 
Fax: (086) 3222-6935
E-mail: dspiaui@hotmail.com e sindifiscopiaui@hotmail.com

RIO GRANDE DO NORTE - RN

Presidente: Henrique Jorge Freitas da Silva 
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Altamir Dias de Sousa
Endereço: Avenida de Duque Caxias, nº 76-A - Ribeira, CEP: 59012-200 -  
Natal-RN
Telefone: (084) 3211-5283
Fax: (084) 3201-5190 
E-mail: unafiscorn@uol.com.br e hjfs@hotmail.com

Região Centro-Oeste

BRASÍlIA - DF

Presidente: Waltoedson Dourado de Arruda
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: João Nóbrega
Endereço: Setor SRTVN, edifício Brasília, Rádio Center, 7, Conjunto 4024 B, 
CEP: 70719-900 - Brasília-DF
Telefone: (061) 3328-3292
E-mail: contato@unafiscobrasilia.org.br 

GOIAS - GO

ANáPOlIS

Presidente: Sérgio Ferreira Nascimento
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Carlos Louzada Páscoa
Endereço: Avenida Presidente Wilson, Área 2, nº 710 - Vila Industrial,  
CEP: 75115-100 - Anápolis-GO
Telefone: (062) 3317-6875
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GOIÂNIA

Presidente: José Carlos da Silva
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Rosane Cavalcante 
Fragoso
Endereço: Rua 2, Quadra A-17, Lote 08, nº 160 - Jardim Goiás,  
CEP: 74805-180 - Goiânia-GO
Telefone: (062) 3225-3888
Fax: (062) 3225-8405
E-mail: sindifisco.go@terra.com.br

MATO GROSSO - MT

Presidente: Antonio Ferreira dos Santos
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Yuiti Shimada
Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Edíficio Empire 
Center, 3º andar, nº 990 - Baú, sala 305, CEP: 78008-000 - Cuiabá-MT
Telefone: (065) 3642-6066
E-mail: dsmatogrosso@gmail.com

MATO GROSSO DO SUl - MS

Presidente: Fábio Galizia Ribeiro de Campos
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Fabio Mariano Guilhem 
dos Santos
Endereço: Rua Hiroshima, nº 619 - Vila Nascente, CEP: 79036-360 -  
Campo Grande-MS
Telefones: (067) 3326-8307 / 98144-4449
E-mail: sindifiscoms@gmail.com

Região Sul

PARANá - PR 

CASCAVEl

Presidente: Eduardo de Araújo Maia
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Antônio Carlos Martins
Endereço: Rua Natal, nº 3098 - Recanto Tropical, CEP: 85807-100 - Cascavel-PR
Telefones: (045) 3219-3155 / 3326-3530
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CURITIBA

Presidente: Nadir Gonçalves da Cunha Ribeiro
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Massad Deud Filho
Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, nº 502, Conjunto 406/408 - Centro, 
CEP: 80060-100 - Curitiba-PR
Telefone: (041) 3225-4217
Fax: (041) 3225-4173 / 3225-4217  
E-mail: sindifiscocuritiba@gmail.com e sindifiscocuritiba@terra.com.br, 
nadir.ribeiro@receita.fazenda.gov.br 

FOZ DO IGUAÇU

Presidente: Alfonso Burg
Endereço: Avenida José Maria de Brito, nº 1415, sala 401 - Vila Perola,  
CEP: 85865-202 - Foz do Iguaçu-PR
Telefone: (045) 3573-6650
Fax: (045) 3573-5027
E-mail: sindifiscofoz@foz.net 

lONDRINA

Presidente: Mauro Araujo Contatto
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Neusa Amaral Sturion
Endereço: Rua Brasil - Receita Federal, nº 865 - Centro, CEP: 86010-916 - 
Londrina-PR
Telefone/fax: (043) 3323-3058
E-mail: sindifiscodslondrina@yahoo.com.br

MARINGá

Presidente: Hercules Maia Kotsifas
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Antônio Geraldo  
Massaretti Dias
Endereço: Avenida Quinze de Novembro, nº 527, 3º andar - Zona 01,  
CEP: 87013-230 - Maringá-PR
Telefone: (044) 3221-7412
Telefone/fax: (044) 3222-7412
E-mail: dsmaringa@gmail.com e hkotsifas@hotmail.com
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PONTA GROSSA

Presidente: Renato Pabis
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Rosélia de F. Kalisz Ouriques
Diretora-adjunta de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Elizabeth Ribas
Endereço: Rua Reinaldo Ribas Silveira, nº 44 - Ronda, CEP: 84051-040 -  
Ponta Grossa-PR
Telefones: (042) 3220-1940 / 7096
E-mail: dsptgunafisco@yahoo.com.br

PORTO DE PARANAGUá

Presidente: Maria Fernanda Age de Oliveira
Endereço: Avenida Coronel José Lobo, nº 2300 - Oceania, CEP: 83203-340 
- Paranaguá-PR
Telefones: (041) 3420-4742 / 3420-4743 / 99207 - 1210
E-mail: ddsparanagua@yahoo.com.br

RIO GRANDE DO SUl - RS

CAxIAS DO SUl

Presidente: Lilian Perazzolo Atz
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Suzana de Fátima Echer 
Barbieri
Endereço: Rua Tronca, nº 3424 - Rio Branco, CEP: 95010-100 - Caxias do Sul-RS
Telefones: (054) 3025-2959 / 3223-7474
Fax: (054) 3223-3008 
E-mail: dscaxias@via-rs.net 

NOVO hAMBURGO

Presidente: Carlos Fernando Schuch
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Paulo Correa Rodrigues
Endereço: Avenida Pedro Adams Filho, nº 4710, sala 503 – Boa Vista,  
CEP: 93410-148 - Novo Hamburgo-RS
Telefone: (051) 99161-8494  
E-mail: sindifisconacional.nh@uol.com.br 
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PASSO FUNDO

Presidente: Simone Machado
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Zilio Pavan
Diretor-Adjunto de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Altair Luiz Chiarello
Endereço: Rua Paissandu, nº 753 - Centro, CEP: 99010-100 - Passo Fundo-RS
Telefone: (054) 3136-9600
Fax: (054) 3313-3211  
E-mail: dspassofundo@gmail.com

PElOTAS

Presidente: Ivan de Simas Sigal
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Luiz Carlos Custodio Urbim
Endereço: Rua de Barão Santa Tecla, nº 515, sala 601 - Centro,  
CEP: 96010-140 - Pelotas-RS
Telefone: (053) 3027-3800 
E-mail: sindifisco.pelotas@gmail.com

PORTO AlEGRE

Presidente: Marco Aurélio Baumgarten de Azevedo
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Virgínia Buglione
Endereço: Rua Luiz Afonso, nº 510 - Cidade Baixa, CEP: 90050-310 -  
Porto Alegre-RS
Telefones: (051) 3212-0650 / 3228-8980
E-mail: ddspa@sindifisconacional-poa.org.br

RIO GRANDE

Presidente: Nory Celeste Sais de Ferreira
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Erodiano Rodrigues Scholante
Endereço: Rua Ewbank, nº 9 - Centro, CEP: 96200-080 - Rio Grande-RS
Telefones: (053) 3035-1512 / 1513
E-mail: sindifiscoriogrande@gmail.com

SANTA CRUZ DO SUl

Presidente: Luiz Carlos Macedo
Endereço: Rua Felipe Jacobus Filho, 8, Centro, CEP: 96810-422 - Santa Cruz 
do Sul-RS
Telefones: (051) 3715-0258 / 9953 / 0256 
E-mail: mfelzmann@ig.com.br  
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SANTA MARIA

Presidente: Alessandro da Silva Reis
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Beatriz Machado 
Floriano
Diretora-adjunta de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Elaine da Rosa 
Andrade
Endereço: Rua Doutor Alberto Pasqualini, nº 111, sala 503 - Centro,  
CEP: 97015-010 - Santa Maria-RS
Telefone/fax: (055) 3221-1962 
E-mail: sindifiscosantamaria@yahoo.com.br 

SANTANA DO lIVRAMENTO

Presidente: Joel Narcizo Ribas 
Endereço: Avenida João Belchior Goulart, nº 15 - Centro, CEP: 97574-000 - 
Santa do Livramento-RS
Telefone: (055) 99942-1046  
E-mail: dslivra@terra.com.br

SANTO ÂNGElO

Presidente: Darvin Fernando Thomas Filho
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Valdecir Segato
Endereço: Avenida Brasil, nº 1400, sala A - Boa Esperança, CEP: 98801-590 - 
Santo Ângelo-RS
Telefones: (055) 3312-0200 / 0258
Telefone/fax: (055) 3312-3070 
E-mail: sindifiscosan@yahoo.com.br e sindifiscosam@bol.com.br

URUGUAIANA

Presidente: Roger Correa  
Endereço: Rua de Duque Caxias, Edifício Peró, nº 1739, sala 1101 - Centro, 
CEP: 97500-182 - Uruguaiana-RS
Telefones: (055) 3412-1178 / 6957  
E-mail: sindifiscouruguaiana@gmail.com
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SANTA CATARINA - SC

BlUMENAU

Presidente: Kurt Theodor Krause
Endereço: Rua Namy Deeke, nº 40 - Centro, CEP: 89010-130 - Blumenau-SC
Telefone: (047) 3221 - 7928  
E-mail: oskurt@gmail.com

FlORIANOPÓlIS

Presidente: Roberto Duarte Alvarez
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Sérgio Furlan
Endereço: Praça Quinze de Novembro, nº 153, sala 505, Centro,  
CEP: 88.010-400, Florianopólis - SC
Telefone: (048) 3028-3879 
E-mail: dsflorianopolis@terra.com.br 

ITAJAÍ

Presidente: Carlos Eduardo de Camargo Madeira
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Clóvis de Souza
Endereço: Rua Doutor Pedro Ferreira, nº 34 - Centro, CEP: 88301-030 - Itajaí-SC
Telefones: (047) 3028-3879 / 3222-4661
Fax: (047) 3223-3879 
E-mail: dsjoaçabasc@gmail.com

JOAÇABA

Presidente: Daniel Silva Torres
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 419, sala 02 - Centro, CEP: 89600-000 
- Joaçaba-SC
Telefone/fax: (049) 3522-3660 
E-mail: dsjoaçabasc@gmail.com

JOINVIllE

Presidente: Valmor Bonatto
Endereço: Rua Nove de Março, nº 737, sala 205 - Centro, CEP: 89201-400 - 
Joinville-SC
Telefones: (047) 3028-0421 / 99664-1800   
E-mail: dsjoinville@terra.com.br, dsjoinville@netvision.com.br e  
vbonatto@gamil.com
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Região Sudeste

ESPÍRITO SANTO - ES

Presidente: Luciano Zamilute Teixeira
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Sther Lúcia Coser Nemer
Endereço: Praça Presidente Vargas, nº 35, sala 916 - Centro, CEP: 29010-350 
- Vitória-ES
Telefones: (027) 3222-2248 / 3233-0054
Telefone/fax: (027) 3222-2762
E-mail: dsespiritosanto@gmail.com e lzamilute@gmail.com

MINAS GERAIS - MG

BElO hORIZONTE

Presidente: Gabriel Corrêa Pereira
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Ana Lúcia Guimarães Silva
Endereço: Rua Goitacases, nº 43, sala 301/306 - Centro, CEP: 30190-050 - 
Belo Horizonte-MG
Telefones: (031) 3226-7721 / 3213-9696
E-mail: dsbh@dsbh.org.br

DIVINÓPOlIS

Presidente: Antonio Pinto de Sá
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões e de Defesa da Justiça 
Fiscal e Seguridade Social: José Adauto Pessoa
Endereço: Avenida Antônio Olímpio de Morais, nº 545, sala 1304 - Centro, 
CEP: 35500-005 - Divinópolis-MG
Telefone/fax: (037) 3222-9502 
E-mail: sindifiscodsdivinopolis@gmail.com e zotesa@gmail.com

GOVERNADOR VAlADARES

Presidente: Vania Oliveira Rodrigues Coelho Julião 
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Ramiro Wanderley Dutra
Vice-diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Maria Natália 
Esteves R. Silva
Endereço: Rua João Pinheiro, nº 599, sala 306 - Esplanada, CEP: 35020-270 
-  Governador Valadares-MG
Telefone/fax: (033) 3271-2036 
E-mail: sindifisco@hotmail.com
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JUIZ DE FORA

Presidente: Levindo Siqueira Jorge
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: José Venâncio 
Fernandes da Costa
Endereço: Rua Sergipe, 8/801 - Manoel Honório, CEP: 36045-060 -  
Juiz de Fora-MG
Telefone: (031) 3215-2802
E-mail: sindifscojf@gmail.com e levindosj@yahoo.com.br

MONTES ClAROS

Presidente: Reginaldo Marques Botelho        
Endereço: Praça Doutor Carlos Versiani, nº 21, Edifício Diu Colares,  
4º andar, sala 406 - Centro, CEP: 39400-612 - Montes Claros-MG
Telefone: (038) 3223-1161
E-mail: unafiscomocmg@terra.com.br

POÇOS DE CAlDAS

Presidente: Amilcar Marcelo de Aguiar Araújo
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Alzira Maria Zucareli Rosa
Diretor-adjunto de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Marcelo Barreto 
Peixoto
Endereço: Rua São Paulo, nº 461 - Centro, CEP: 37701-012 -  
Poços de Caldas-MG
Telefone: (035) 3729-2065 (DRF)
E-mail: dspcaldas@yahoo.com.br e lgminas@hotmail.com

UBERABA

Presidente: José Gabriel Bereta
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Romildo de Souza Lima
Diretor-adjunto de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: João Francisco 
de Paula Gomes
Endereço: Avenida Magnólias, nº 50 - Vila Olímpica, CEP: 38066-120 - 
Uberaba-MG
Telefone: (034) 3338-6801
E-mail: sindifisconacionaldsuberaba@gmail.com, jbereta@terra.com.br e 
josegbereta@gmail.com
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UBERlÂNDIA

Presidente: Hélio Roberto dos Santos
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Joana Francisca de 
Jesus
Endereço: Rua Porto Alegre, nº 1189 - Tibery, CEP: 38405-008 - Uberlândia-MG
Telefone: (034) 3231-3263
Telefone/fax: (034) 3213-5893
E-mail: dsuberlandia@hotmail.com

VARGINhA

Presidente: José de Carvalho Filho
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Maria Regina de Souza
Endereço: Rua Coronel Ovídio Reis, nº 220 - Centro, CEP: 37014-020 - 
Varginha - MG
Telefone: (035) 3222-2589
E-mail: dsvga@yahoo.com.br e carvalhofisc@hotmail.com

RIO DE JANEIRO - RJ 

CAMPOS DOS GOYTACAZES

Presidente: Márcia Regina Rangel Barbosa Meneses
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: José Rui Barbosa Almada 
da Silva
Endereço: Rua dos Andradas, nº 30, apto. 203 - Centro, CEP: 28010-300 -  
Campos dos Goytacazes-RJ
Telefone/fax: (022) 2734-7380
E-mail: unafiscocampos@yahoo.com 

NITERÓI

Presidente: Marcelo Bragança Bazhuni
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Luzia Barbosa Ladeira 
Ferreira
Endereço: Rua Aurelino Leal, nº 40, salas 210/211 - Centro, CEP: 24020-110 - 
Niterói-RJ
Telefone: (021) 2621-8101
Telefone/fax: (021) 2622-8552
E-mail: secretaria@sindifisconiterori.org.br
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RIO DE JANEIRO

Presidente: Marcílio Henrique Ferreira
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Airton Gonçalves Dias
Diretora-adjunta de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Eliane Barros 
Rocha
Endereço: Rua Debret, nº 23, salas 711/712 - Centro, CEP: 20030-080 -  
Rio de Janeiro-RJ
Telefone: (021) 3125-3800  
Telefone/fax: (021) 3125-3805
E-mail: dsrj@sindifisconacional-rj.org.br

SÃO PAUlO – SP

AEROPORTO DE CUMBICA

Presidente: Carlos Marconi
Diretor de Aposentadoria e Pensões: Jorge Halim Tannure
Endereço: Rodovia Hélio Smidt, s/nº, TPS1 - Mezanino, Caixa Postal 3012 - 
Aeroporto, CEP: 07190-972 - Guarulhos-SP
Telefones: (011) 2445-5593 / 97845-2457
E-mail: sn.dscumbica@gmail.com

ARAÇATUBA

Presidente: Marcos Andreotti
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Hélio de Matos Correa
Endereço: Rua Edgar Jardim Bastos, nº 168 - Jardim Nova Yorque,  
CEP: 16018-410 - Araçatuba-SP
Telefones: (018) 3636-2449 / 2450
E-mail:  agnaldo.neri@receita.fazenda.gov.br

ARARAQUARA

Presidente: Walter Miranda de Almeida
Diretora de Assuntos Jurídicos e de Aposentadoria e Pensões: Clara Maria 
Ricci
Endereço: Rua Armando Salles de Oliveira,  nº 961, Santa Angelina,  
CEP: 14801-335 - Araraquara-SP
Telefone: (016) 3397-5056
Telefone/fax: (016) 3397-6836
E-mail: sindifiscodsararaquara@gmail.com



67Sindifisco Nacional

BAURU

Presidente: Mauricio Antonio Bento
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Regina Cincotto Soares 
de Melo
Diretora-adjunta de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Cristiane Maria 
Albiero Sayão 
Endereço: Rua Gustavo Maciel, nº 11-10, salas 09/10 - Centro, CEP: 17015-320 
- Bauru-SP
Telefone/fax: (014) 3224-1954
E-mail: sindifiscobauru@uol.com.br

CAMPINAS-JUNDIAÍ

Presidente: Ângela Maria de Rosa
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Elisabete Rodrigues de 
Oliveira Scafi
Endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, nº 969 Casa - 
Chácara da Barra, CEP: 13090-723 - Campinas-SP
Telefones: (019) 3294-3662 / 99199-9676
Telefone/fax: (019) 3294-7332
E-mail: diretoria@sindifisconacionalcampinas.org.br

FRANCA

Presidente: Flavio Paulo de Faria
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: José Fernandes Barbosa
Endereço: Rua Frei Germano, nº 2324 - Estação, CEP: 14405-215 - Franca-SP
Telefone: (016) 3706-0958
Telefone/fax: (016) 3012-8003
E-mail:  dsfrancasp@gmail.com e flavio_paulo@yahoo.com.br

GRANDE ABC

Presidente: Luiz Fernando Wilke
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Genesio Demardi 
Endereço: Rua Jabaquara, nº 357 - Paraíso, CEP: 91906-660 - Santo André-SP
Telefone: (011) 4438-9133  
Telefone/fax: (011) 4492-9653
E-mail: administrativo@dsgrandeabc.org.br
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GUARUlhOS

Presidente: Altino Eiji Siguematu
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Maurício Takeshi Horta
Endereço: Rua Vítor Lilla, nº 205 - Vila Augusta, CEP: 70250-040 - Guarulhos-SP
Telefone/fax: (011) 2414-2149
E-mail: sindifisco-grs@uol.com.br e altino.shiguematu@receita.fazenda.gov.br

lIMEIRA

Presidente: Cláudio José Cruz 
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: João Antonio Wenzel
Endereço: Rua Estudante Flaminio Araújo de Castro Rangel, nº 140 - Jardim 
Nova Itália, CEP: 13484-405 - Limeira-SP
Telefone: (019) 3451-0177
E-mail:  unafiscolimeira@uol.com.br

MARÍlIA

Presidente: Luiz Antonio Benedito
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Oswaldo Aparecido Silveira
Endereço: Rua Paes Leme, nº 47, salas 62 e 63 – Centro, CEP: 17500-150 - 
Marília-SP
Telefone: (014) 3113-8208
E-mail: sn.marilia@uol.com.br

OSASCO

Presidente: Victor Hugo Lopes
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: José Alves Nogueira Júnior
Endereço: Rua Avelino Lopes, nº 169 - Centro, CEP: 060900-030 - Osasco-SP
Telefone: (011) 3699-6861
Telefone/fax: (011) 3683-5124
E-mail: unafisco.osasco@yahoo.com.br e victorfobusp@yahoo.com.br

PIRACICABA

Presidente: Antonio José Furlan
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Marinalva Azevedo dos 
Santos Braghini 
Endereço: Rua Fernando Febeliano da Costa, nº 1884 - Alemães,  
CEP: 13416-253 - Piracicaba-SP
Telefone: (019) 3374-0713
E-mail: dspiracicaba-sindifisconacional@bol.com.br e  
antoniojfurlan@uol.com.br
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PRESIDENTE PRUDENTE

Presidente: Roberto Akira Mori
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Heloisa Helena Conde 
de Latorre
Endereço: Avenida Onze de Maio, nº 1319 - Vila Formosa, CEP: 19050-050 - 
Presidente Prudente-SP
Telefone: (018) 3904-8629
E-mail: sindifiscopresidenteprudente@hotmail.com e 
robertoakiramori@gmail.com 

RIBEIRÃO PRETO

Presidente: Paulo Roberto Torres
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Maria Helena da Silva 
Endereço: Rua Professora Edina Rocha de Freitas, nº 323 – Jardim Macedo, 
CEP: 14091-020 - Ribeirão Preto-SP
Telefones: (016) 3635-6536 / 3234-7864
Telefone/fax: (016) 3635-6538
E-mail: sindifisco.rpo@gmail.com e paulo.roberto.torres@terra.com.br

SANTOS

Presidente: Renato Tavares da Silva Filho
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Maria Regina Godinho 
de Carvalho
Endereço: Rua Euclides da Cunha, nº 290 - José Menino, CEP: 11065-101 - 
Santos-SP
Telefone/fax: (013) 3251-5757
E-mail:  sindifisco@sindifisconacional-santos.org.br,  
unafisco@unafiscosantos.org.br, unafisco@iron.com.br e  
renatotavares.filho@terra.com.br

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Presidente: Hugo Leonardo Giacomelli Ferreira 
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Maria Cecília Jensen
Endereço: Rua Tupi, nº 800 - Nova Redentora, CEP: 15090-020 -  
São José do Rio Preto-SP
Telefone/fax: (017) 3227-7263
E-mail: riopretosindifisco@gmail.com e hugogf@yahoo.com.br
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Presidente: José Antonio dos Santos
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: José Ivo Veras Leite
Endereço: Avenida Paulo Beker, nº 39, 2º andar - Vila Adyana,  
CEP: 12243-610 - São José dos Campos-SP
Telefone: (012) 3923-3332
Telefone/fax: (012) 3941-2038
E-mail:  sindifisco.dssjc@hotmail.com e jo@santos.net

SÃO PAUlO

Presidente: Tânia Regina Coutinho Lourenço
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Fadel Hollo
Endereço: Praça da República, nº 468, 9º andar - República,  
CEP: 10450-000 - São Paulo-SP
Telefones: (011) 3299-5350 / 3334-3360
E-mail:  delegaciasindical@sindifisconacioal-sp.org.br,  
secretaria@unafiscosindical-sp.org.br e tania.lourenco@terra.com.br 
 
SÃO SEBASTIÃO

Presidente: Guerino Banzoli Neto
Endereço: Avenida Dr. Altino Arantes, nº 614 - Centro, CEP: 11600-000 -  
São Sebastião-SP
Telefones: (012) 3891-2614 / 2615 / 2616 
E-mail: guerinobanzolineto@yahoo.com.br

SOROCABA

Presidente: Marcus Vinicius de Araújo Dantas
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Selma Alba Casalicchio
Endereço: Rua Artur Caldini, nº 602 - antigo 914 - Jardim Saira,  
CEP: 18085-050 - Sorocaba-SP
Telefones: (015) 3228-3180 / 4009-4500 / 3228-3877 
E-mail: unafisco@globo.com e marvin333x@yahoo.com.br
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TAUBATÉ

Presidente: César de Castro Haiachi
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Luiz Fernando de Paulo  
Diretora-adjunta de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Regina Fumie 
Arai Yamanaka
Endereço: Rua Engenheiro Fernando de Mattos, nº 232, CEP: 12010-110 - 
Taubaté-SP 
Telefone: (012) 3632-6521
E-mail: taubate.sindifisco@gmail.com
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Anexo IV - Conselhos dos Direitos do Idoso

Ministério dos Direitos humanos
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos  

da Pessoa Idosa - SNDPI
Conselho Nacional dos Direitos do Idoso da Pessoa Idosa - CNDI

Setor Comercial Sul, Quadra 9, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre “A”
Brasília, Distrito Federal, Brasil -| CEP: 70308-200

Telefones: (061) 2027-3014 / 3598 / 3899
E-mail: cndi@sdh.gov.br | http://www.mdh.gov.br

Conselhos Estaduais e Distrital dos Direitos do Idoso

Região Norte

ACRE - AC

Conselho Estadual dos Direitos do Idoso
E-mail: conselhoidoso.ac@gmail.com
Endereço: Avenida Nações Unidas, nº 2731 - Estação Experimental,  
CEP: 69.918-172 - Rio Branco-AC
Telefones: (068) 3227-4269 / 3223-2554
E-mail: conselhoidoso.ac@gmail.com

AMAPá - AP

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
E-mail: conselho.idoso.ap@gmail.com
Endereço: Avenida Raimundo Álvares da Costa, s/nº - Central dos 
Conselhos - Centro, CEP: 68.908-000 - Macapá-AP
Telefones: (096)3212-9143 / 3212-9145

AMAZONAS - AM

Conselho Estadual do Idoso
E-mail: cei_am@yahoo.com.br e jw_cei@hotmail.com
Endereço: Avenida Brasil - Sede da Universidade Aberta da Terceira Idade 
-UnATI UEA (Sala 02), complexo do Centro Estadual de Convivência da Família 
Magdalena Arce Daou, Santo Antônio, CEP: 69.029-040, Manaus-AM
Telefone: (092) 3659-5781
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PARá - PA

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
E-mail: cedpi.para@yahoo.com.br
Endereço: Rua Marques de Herval, nº 2411 - esquina com a Travessa Alferes 
Costa - Pedreiras, CEP: 66085-314 - Belém-PA
Telefones: (091) 3244-2337 / 3277-0264

RONDÔNIA - RO

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
E-mail: conselhoestadualdoidoso@hotmail.com
Endereço: Rua Álvaro Maia, nº 1409 -Olaria, CEP: 76.000-000 - Porto Velho-RO
Telefone: (069) 3216-8804 (desativado)

RORAIMA - RR

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos dos Idosos
E-mail: ceddirr@yahoo.com.br
Endereço: Av. Mário Homem de Melo, n° 2310, sala 18 A - Mecejana,  
CEP: 69.304-350 - Boa Vista-RR
Telefones: (095) 2121-2638 / 2611 / 2654 e 99112-8547

TOCANTINS - TO

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
E-mail: ceditocantins@gmail.com e gerenciaidosoto@gmail.com
Endereço: Secretaria de Estado de Defesa Social - Tocantins - Esplanada 
das Secretarias - Praça dos Girassóis, CEP: 77.001-970 - Palmas-TO
Telefones: (063) 3218-6720 / 3218 / 6916 e 99247-8114

Região Nordeste

AlAGOAS - Al

Conselho Estadual dos Direitos do Idoso
E-mail: cei.al@hotmail.com
Endereço: Rua Comendador Calaça, n° 1.339- Poço, CEP: 57.025-640 - 
Maceió-AL
Telefones: (082) 3315-1917 / 6839
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BAhIA - BA 

Conselho Estadual do Idoso
E-mail: maltez@sjdhds.ba.gov.br e marlucianunes@sjdhds.ba.gov.br
Endereço: Terceira Avenida. Centro Administrativo da Bahia -  bairro 
Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41.745-002 - Salvador-BA
Telefones: (071) 3115-9574 / 3115-0276 / 0278

CEARá - CE

Conselho Estadual dos Direitos do Idoso
E-mail: cediceara@hotmail.com
Endereço: Rua Nunes Valente, nº 2138, Dionísio Torres, CEP: 60.125-071 - 
Fortaleza-CE.
Telefones: (085) 3101-1561 / 1562

MARANhÃO - MA

Conselho Estadual dos Direitos do Idoso
E-mail: cedima.conselho@hotmail.com
Endereço: Rua do Egito, n° 218 - Centro, CEP: 65.010-190 - São Luiz-MA
Telefone: (098) 3221-5074 (desativado)

PARAÍBA - PB

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
E-mail: cedpi.pb@hotmail.com E cedpi.pb@gmail.com
Endereço: Praça Dom Adauto, 58 - Centro, CEP: 58.010-670 - João Pessoa-PB
Telefones: (083) 3218-4202 / 6665

PERNAMBUCO - PE

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
E-mail: conselhoidoso@yahoo.com.br e conselhoidosope@hotmail.com
Endereço: Rua Graciliano, nº 175 - Encruzilhada, CEP: 52.041-200 - Recife-PE
Telefones: (081) 3183-3286 / 3285

PIAUÍ - PI

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
E-mail: cedipi.cedipi@gmail.com
Endereço: Rua Acre, nº 340 - Cabral, CEP: 64.001-822 - Teresina-PI.
Telefones: (086) 3222-2464 / 3223-4660 e (086) 99961-0161
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RIO GRANDE DO NORTE - RN

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
E-mail: cedepi@rn.gov.br
Endereço: Avenida Campos Sales, nº 481 - Tirol, CEP: 59.020-300 - Natal-RN.
Telefone: (084) 3232-4045

SERGIPE - SE

Conselho Estadual dos Direitos e Proteção da Pessoa Idosa
E-mail: cedipi@inclusao.se.gov.br
Endereço: Travessa Baltazar Góis, n° 86 - 26º andar, 13 de Julho,  
CEP: 49.009-900 - Aracaju-SE
Telefone: (079) 3179-3707

Região Centro-Oeste

DISTRITO FEDERAl

Conselho dos Direitos do Idoso
E-mail: cdi.df@hotmail.com
Endereço: EQS 112/212 - Sul, Estação do Metro - Asa Sul, CEP: 70.375-400 - 
Brasília-DF
Telefone: (061) 3346-4636

GOIáS - GO

Conselho Estadual do Idoso
E-mail: ceigo@cidadania.goias.gov.br
Endereço: Avenida Anhanguera, 3463 - Setor Leste Universitário,  
CEP: 74.610-010 - Goiânia-GO
Telefone: (062) 3201-8542

MATO GROSSO - MT

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
E-mail: cededipimt@sejudh.mt.gov.br
Endereço: Avenida General Vale, nº 567 - Bandeirante, CEP: 78.010-130 - 
Cuiabá-MT
Telefones: (065) 3613-9981 / 9902 / 9982
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MATO GROSSO DO SUl - MS

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
E-mail: cedpi.ms@gmail.com
Endereço: Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, n° 713, sala 17 
-Amambaí, CEP: 79.002-200 - Campo Grande-MS
Telefone: (067) 3382-4114

Região Sudeste

ESPÍRITO SANTO - ES

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
E-mail: ceddipi@seastdh.es.gov.br
Endereço: Rua Doutor João Carlos Souza, nº107 - Ed. Green Power,  
10º andar, Vermelho, CEP: 29.057-530 - Vitória-ES
Telefone: (027) 3236-7582

MINAS GERAIS - MG

Conselho Estadual da Pessoa Idosa
E-mail: cei@social.mg.gov.br
Endereço: Avenidas Amazonas, n° 558, 6º andar, sala 14 - Centro, CEP: 30180-001 - 
Belo Horizonte-MG
Telefone: (031) 3270-3614

RIO DE JANEIRO - RJ

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
E-mail: conselhoidoso11@gmail.com 
Endereço: Rua Jaceguai, s/nº, 2º andar, Prédio Iasej - Maracanã,  
CEP: 20550-150 - Rio de Janeiro-RJ
Telefone: (021) 2334-9567

SÃO PAUlO - SP

Conselho Estadual do Idoso
E-mail: cei@desenvolvimentosocial.sp.gov.br; cei@conselhos.sp.gov.br
Endereço: Rua Guaianazes, nº 1058, 1º andar - Campos Elíseos,  
CEP: 01204-001
Telefones: (011)3222-1229 / 3361-4222
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Região Sul

PARANá - PR

Conselho Estadual dos Direitos do Idoso
E-mail: cedi@seds.pr.gov.br
Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, Palácio das Araucárias, 
CEP: 82.530-915 - Curitiba-PR
Telefone: (041)3310-2415

RIO GRANDE DO SUl - RS

Conselho Estadual do Idoso
E-mail: cei@sjdh.rs.gov.br e cei-rs@hotmail.com
Endereço: Rua Miguel Teixeira, 86 - Cidade Baixa, CEP: 90.050-250 -  
Porto Alegre-RS
Telefones: (051) 3287-3200 /  3288-7373 / 3286-7573

SANTA CATARINA - SC

Conselho Estadual do Idoso
E-mail: cei@sst.sc.gov.br e conselhoestadualidoso.sc@gmail.com
Endereço: Avenida Mauro Ramos, n° 722, Fundos 06, 07 e 14 - Centro,  
CEP: 88.020-300 - Florianópolis-SC
Telefones: (048) 3664-0716 / 3664-0783
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