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C.026/2020 

 

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2020 

 

 

Ilmo Senhor Diretor Presidente da REFER 

Nilton Vassimon da Silva 

 

A AENFER, cumprimentando-o cordialmente e na qualidade de representante de seus 

Associados, e na obrigação Estatutária e dever de defender seus interesses, vem, uma vez 

mais, se dirigir a essa Fundação REFER, no sentido de apresentar pleito relativo ao processo 

de recadastramento de assistidos e beneficiários. 

 

Como é de conhecimento, a partir da divulgação através dos principais meios de 

comunicação, as medidas de isolamento social para evitar a disseminação do novo 

coronavírus serão estendidas, nas principais cidades do país, para o mês de maio, o isolamento 

só começará a ser relaxado quando a incidência de casos de Covid-19 começar a cair. Por 

enquanto, a curva de casos está crescendo. 

  

Neste cenário de pandemia viral, destacamos a preocupação e o empenho diuturno dos 

oficiais de registro e tabeliães de todo o país no combate ao novo coronavírus, aliados à 

necessidade de continuar proporcionando à população as garantias ínsitas aos sistemas de 

publicidade registral e das funções notariais. Mas entendemos que o reconhecimento de firma 

por autenticidade, exigido no formulário de Recadastramento, leva a uma ação presencial, o 

que nesta fase crítica da evolução da pandemia se mostra inadequada e de grande risco para os 

assistidos e beneficiários dos Planos mantidos pela Fundação REFER, além do fato que em 

parte do País os cartórios não estão funcionado plenamente. 

 

Considere-se, ainda, a necessidade de postagem, que é um ato presencial, sendo que 

apesar dos Correios estarem em contato com os Governos Estaduais e Municipais para que 

suas unidades não sejam incluídas em decretos de restrição de funcionamento, o mesmo não 

ocorre de forma plena, o que pode implicar diretamente não só na forma de atendimento, 

como em prazos de entrega de correspondências. 

 

 Desta forma vimos solicitar a esta REFER o pedido de estender o prazo final para 

recadastramento para 30 de agosto de 2020, visto que tal iniciativa tem-se verificado no 

processo de “Prova de Vida” do segmento previdenciário nas esferas federais, estaduais e 

municipais. 

 

Atenciosamente 

 

 A DIRETORIA 

 

C/C CODEL 
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