
 

 
 

Perguntas frequentes sobre o Recadastramento Obrigatório Sistel 2016 

 

1 – Porque a Sistel está fazendo o recadastramento novamente? 

O Objetivo da realização do recadastramento obrigatório 2016 é preservar o 

patrimônio do plano de previdência, mantendo a sustentabilidade do plano e 

garantindo o pagamento dos benefícios de aposentadoria. Outro item muito 

importante com a realização do recadastramento é atualizar os dados 

cadastrais do Assistidos e de seus beneficiários junto à Fundação. 

2 – Qual o prazo para me recadastrar? 

O prazo final se encerra no dia 31/8/2016. Evite deixar para a última hora. Fique 

atento ao prazo e evite suspensão do seu pagamento de benefício e do seu 

plano de saúde PAMA ou PAMA-PCE. 

3 – Como devo fazer meu recadastramento? 

O formulário de recadastramento será enviado impresso para sua residência, 

no endereço de cadastro e também disponibilizado no Portal Sistel. Você 

precisará conferir os dados, corrigir o que tive modificado ou alterado, assinar, 

reconhecer a assinatura em cartório, e enviar para a Sistel junto com o 

comprovante de recebimento do INSS e documentos dos beneficiários.  

4 - Como deve ser o recadastramento nos casos de aposentados por invalidez, 

tutor, curador e procurador? 

Para esse grupo, o processo de recadastramento é realizado anualmente 

(permanece inalterado), no mês de aniversário, portanto, não há nenhuma 

mudança para vocês. Aguarde o mês do seu aniversário para receber o 

formulário de recadastramento em sua residência. 

5 - Receberei algum comunicado para realizar o meu recadastramento? 

Sim, você recebeu um Foder explicativo junto com o contracheque do mês de 

junho/2016, também enviaremos o formulário de recadastramento impresso 

via Correios para o endereço de cadastrado na Sistel. Caso não receba as 

informações, é seu dever entrar em contato com a Sistel para obter 

informações e realizar o recadastramento, que é obrigatório. 

6 – O que acontece se eu não fizer o recadastramento dentro do prazo 

estipulado? 

O seu plano de saúde (para os usuários do PAMA e do PAMA-PCE) e o seu 

pagamento de benefício serão suspensos e, somente quando você realizar o 

recadastramento, o pagamento será restabelecido na folha de pagamento 
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do mês seguinte. É muito importante atentar para o prazo, não deixe para a 

última hora. 

7 – Preciso reconhecer firma da assinatura no formulário de 

recadastramento? 

Sim. O reconhecimento da assinatura no formulário de recadastramento é 

obrigatório. Se em sua cidade tiver uma Associação conveniada com a Sistel, 

você pode ir lá que eles farão o reconhecimento da assinatura para você. 

8 - Para qual endereço devo enviar o formulário de recadastramento? 

Sistel: SEPS 702/902 Bloco A, Ed. General Alencastro, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 

70390-025 

9 - Caso não tenha nenhum dado para alterar no meu cadastro, preciso fazer 

o recadastramento? 

Sim. Lembre-se de que o recadastramento é obrigatório. Nesse caso, se não 

houve alteração em nenhum dado, assine o formulário, reconheça a 

assinatura em cartório ou na Associação e envie o formulário para a Sistel 

junto com o comprovante de recebimento do benefício do INSS. Lembre-se 

de observar se os beneficiários estão atualizados. 

10 – Porque tenho que atualizar meus beneficiários? 

Os beneficiários são importantes para realização do cálculo atuarial do 

período de vigência do seu benefício e para pagamento de pensão e do 

pecúlio em caso de falecimento do titular. É muito importante enviar a 

documentação do beneficiário, conforme especificada nas instruções do 

formulário.  

11 – Além, do formulário, com reconhecimento da assinatura em cartório ou 

na Associação, o que mais preciso enviar? 

Precisa anexar cópia do extrato de pagamento do INSS atualizado (emitido 

há no máximo 2 meses). Para que os possuem Procurador, também deve ser 

remetido a cópia autenticada do Termo de Procuração atualizado (ou seja, 

com data recente) e para quem Curador, o Termo de Curatela atualizado. 

12 – O formulário pode ser enviado pelo Fale Conosco ou por e-mail? 

Não. O recadastramento deve ser enviado obrigatoriamente pelos Correios. 

13 – No formulário de Recadastramento, no item Dados do Benefício do INSS, 

tem um campo: REFERÊNCIA MM/AAAA. O que isso significa? 

MM/AAAA – significa mês e ano, ou seja, você precisa preencher o mês e o 

ano de referência do extrato de benefício do INSS. Por exemplo: 07/2016 

14 - O que é PPE? 



 

 
 

Pessoa Politicamente Exposta - PPE Nos termos da Instrução SPC nº 26, de 

1º/9/2008, considera-se pessoa politicamente exposta, o agente público que 

desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou 

em país, território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função 

pública relevante, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas 

de seu relacionamento. Consideram-se pessoas politicamente expostas 

brasileiras: - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e 

Legislativo da União; - os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União: 

a) de ministro de Estado ou equiparado; b) de natureza especial ou 

equivalente; c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de 

economia mista; e d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, 

nível 6, e equivalentes; - os membros do Conselho Nacional de Justiça, do 

Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores; - os membros do Conselho 

Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-

Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o 

Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e 

os Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; - os 

membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas da União; - os governadores de Estado e 

do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia 

Legislativa ou de Câmara Distrital, e os presidentes de Tribunal ou Conselho de 

Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal; e - os prefeitos e os 

presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado. Considera-se 

politicamente exposta estrangeira a pessoa que exerce ou exerceu 

importantes funções públicas em um país estrangeiro; por exemplo, chefes de 

Estado e de Governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes 

públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas 

ou dirigentes de partidos políticos. 

15 – Estou fora do Brasil, como devo proceder para fazer o meu 

recadastramento e reconhecer a firma da assinatura? 

Para quem está fora do País, o formulário de recadastramento pode ser 

retirado na área restrita do Portal Sistel (www.sistel.com.br), acesso por meio 

de matrícula e senha. O reconhecimento da sua assinatura dever ser feito, 

primeiramente, em um Notário Público (equivalente aos cartórios no Brasil) da 

cidade onde você está morando. Em seguida, você deve levar o formulário a 

uma autoridade consular (Consulado/Embaixada) para reconhecimento da 

assinatura do Notário Público. 

Para mais informações, inclusive de valores, clique aqui. 

  

 

http://www.sistel.com.br/
https://www.sistel.com.br/sistel/opencms/.content/downloads-pdf/Legalizacao-de-documentos-e-reconhecimento-de-assinaturas-Itamaraty-MRE-Portal-Consular.pdf


 

 
 

 


