
 

  



 

     

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º TRIMESTRE DE 2021 
 
 

O presente relatório tem o objetivo de descrever as atividades de trabalho 

exercidas pela equipe de funcionários no período de 01 de abril de 2021 a 30 de 

junho de 2021. 

 

AFIPEA 
 

A Diretoria e Equipe da Afipea vêm constantemente aprimorando seus 

processos, criando estratégias inteligentes para atendimento aos seus associados 

em diversas áreas de atuação, sempre em busca do atendimento de qualidade e 

visando atender da melhor forma as necessidades do corpo associativo, seja em 

causas judicias, em busca da sustentabilidade financeira da Afipea de forma 

saudável e transparente ou em defesa da garantia dos direitos dos seus associados. 

A Afipea busca maneiras eficazes de cumprir sua missão, com excelência tanto para 

dentro quanto para fora do Ipea, assim através deste documento comunicamos os 

resultados dos trabalhos desempenhados ao longo do segundo trimestre de 2021. 

 
 
SETOR FINANCEIRO 
 

Nesta etapa continuamos a melhorar o processo de transparência, criando 

novos métodos de auditoria, junto ao novo Conselho Fiscal e novos meios de 

observação das contas, ao realizar a transparência de forma mais clara possível, 

garantindo, assim, o melhor entendimento para a diretoria, conselheiros e 

associados. Como demanda do Conselho, fizemos a abertura das contas 

orçamentárias, despesas com manutenção do Sindicato e despesas de 

Funcionamento. 

Demos continuidade aos processos já iniciados com o teletrabalho, como a 

melhora constante no sistema para acesso remoto, novo sistema de assinatura 

digital online, além da melhora no relacionamento com as instituições financeiras, 

visando melhores taxas para as contas da Associação. Alcançamos descontos nas 



 

     

tarifas de TEDs, DOCs e no pacote de serviços na conta da pessoa jurídica na Caixa 

Econômica Federal, bem como estimulamos nossa parceria com a Cooperplan 

Sicoob, com apoio para impressão de livro e divulgação das taxas diferenciadas que 

eles concedem aos nossos associados. 

Ainda houve aplicação de novos modelos de planilhas para a melhora interna 

na observação das contas, tendo ainda maior empenho na recuperação de valores 

atrasados com associados. Por fim, os resultados do trabalho do setor financeiro 

podem ser observados pela transparência, enviada mensalmente por e-mail aos 

associados, demonstrando a saúde e sustentabilidade financeira da associação. 

No segundo trimestre de 2021, o setor financeiro de cobranças manteve a 

rotina estabelecida, com remessas bancárias e boletos enviados mensamente, com 

datas pré-estabelecidas. O sistema de base de dados é otimizado constantemente, 

sempre com atualizações cadastrais de situação, de dados e de adimplência.  

As cobranças e negociações com associados que possuíam pendências 

financeiras referentes a mensalidades sociais continuam sendo realizadas, a Afipea 

atua fortemente buscando meios de recuperar esses valores, oferecendo diversas 

formas de pagamentos para os associados continuarem em dia com suas obrigações 

financeiras.  

Com relação a recuperação de valores no segundo trimestre de 2021, devido 

ao esforço coletivo dos funcionários, a Afipea recuperou os seguintes valores de 

mensalidades sociais atrasadas conforme gráfico a seguir: 
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Observando o gráfico, fica evidente que no mês de junho a Afipea conseguiu 

recuperar a maior quantidade de mensalidades sociais atrasadas, a previsão é de 

que a recuperação de valores seja ainda maior em julho e nos meses subsequentes 

Quanto aos valores de mensalidades sociais recebidos, houve um leve 

aumento no mês de maio, seguido por uma leve queda pontual no mês de junho, 

conforme gráfico a seguir: 

 

 
 

O gráfico apresenta  a soma dos recebimentos de mensalidade social de todas 

as modalidades de pagamento (Bancos, Cartão de Crédito, Contracheque e Boleto 

Bancário). 

Apesar do mês de junho registrar uma queda, houve um aumento constante 

nas remessas bancárias, nossa segunda maior fonte de renda, atrás apenas do 

desconto em contracheque. Em abril, o valor recebido foi de R$ 25.689,83, já em 

maio recebemos R$ 25.752,25, ou seja, um aumento de R$ 62,42, por fim, em junho 

registramos um aumento de R$336,43 reais na remessa bancária de mensalidades, 

passando para R$26.088,68.  

Além dos recebimentos de mensalidade social apresentados acima, é 

importante ressaltar que a Afipea conta também com os recebimentos de 

mensalidades atrasadas (Gráfico 1), com a receita do aluguel de uma das salas 
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comerciais e ainda, com repasse do plano Fipecq. 

Portanto, a queda nos recebimentos se deu por ausências de pagamento na 

modalidade boleto bancário, que será recuperada futuramente. A equipe da Afipea 

realiza as cobranças de atrasados com muito rigor e controle, recuperando valores 

devidos em no máximo dois meses. 

Essa variação nos recebimentos mensais de boleto bancário são comuns, 

visto que alguns associados deixam de pagar a mensalidade no mês corrente e 

pagam em dobro no mês seguinte, regularizando a situação. 

Por fim, no perído relatado neste relatório, infelizmente faleceram 05 

associados, o que também altera os recebimentos mensais. Nestas ocasiões, a 

equipe da Afipea prestou condolências e deu todo o suporte necessário às familias 

para aliviar as dificuldades burocráticas que seugem em meio aos momentos de 

pesar. 

Quanto aos nossos investimentos, nosso fundo de investimento alocado na 

Cooperplan apresentou um total de rendimentos de R$2.076,00 nos últimos três 

meses, conforme evidenciado no gráfico a seguir: 
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Já o fundo alocado na Caixa Econômica Federal, principal fundo de 

investimentos da Afipea, apresentou a seguinte evolução: 

 
Com um valor investido de aproximadamente R$ 1,37 milhões, o segundo 

trimestre apresentou um rendimento total de R$ 9.005,54, evidenciando que a 

escolha do fundo de investimento tem boa rentabildiade para um investimento de 

caráter conservador. 

Quanto às conquistas, devido à uma ação conjunta de todos os setores da 

Afipea, recuperamos o pagamento mensal de 07 associados, e a filiação de 03 novos 

associados, dentre eles, uma pensionista, totalizando um aumento na receita mensal 

de R$ 1.276,38. É importante ressaltar o peso desta conquista visto que não houve 

novos concursos no Ipea, o que dificulta a captção de novos associados. Ainda, 

equipe e Diretoria estão localizando servidores ativos que não estão em nosso 

quadro associativo, mostrando a eles a importância e vantagens de ser associado 

da Afipea. 

Na Afipea Rio de Janeiro deu-se inicio à cobrança dos associados que 

constam sem método de pagamento definido, além dos associados que constam 

com pendências antigas acerca de valores descontados a menor no período de 

09/15 à 03/18 por ausência de limite consignável no contracheque. 

Além dessas tarefas, a parte administrativa/financeira da Afipea/RJ continuou 

sendo realizada, efetuando os lançamentos das contas no gerenciador financeiro do 
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Banco do Brasil para posterior autorização da diretoria regional, e confecção de 

boletins de caixas mensais bem como a execução mensal a ser unida com a de BSB 

para divulgação mensal via e-mail à diretoria e todos os associados. 

Outrossim, tornou-se parte da rotina manter a pasta com todas as contas e 

seus respectivos comprovantes salvos para a utilização na implantação dos boletins 

de caixa que já são virtuais, nova forma de envio para a contabilidade, trabalho 

realizado pela funcionárioa do Rio de Janeiro, porém feito para ambos os estados. 

Mais uma vantagem da contratação dessa ferramenta, a adequação digital dos 

processos internos da associação. Também faz parte da rotina o gerenciamento dos 

ofícios gerados e atualização do relatório, além da pasta sobre contratos assinados. 

Com o servidor digital e backup físico na sede, garantimos o acesso aos documentos 

no teletrabalho e a conservação da documentação e estória da Afipea. 

No mês de abril foram realizadas as eleições da nova diretoria da Afipea para 

o Biênio 20221/2023, neste período, foi realizada a busca por empresas 

especializadas no serviço de eleições online para a realização da demanda. A 

Afipea, após coleta de preços decidiu por contratar a empresa Tafner, que possuía 

um bom histórico de eleições realizadas em outras entidades, bem como atendia às 

necessidades de nosso pleito eleitoral. A contratação se deu não somente pelo preço 

dos serviços, que estavam aquém dos valores previstos no orçamento anual, mas 

também pelo qualidade do sistema oferecido por eles, de fácil acesso e intuitivo, o 

que facilitou o processo de votação dos associados. A parceria foi totalmente 

satisfatória, a empresa prestou total suporte durante todo o período eleitoral. Além 

disso, a empresa ofereceu serviços adicionais sem qualquer custo extra, nos 

proporcionando uma experiência ainda mais completa. A eleição foi um sucesso, 

pouquíssimos associados sentiram dificuldades na utilização do sistema, não houve 

erros e a zerésima foi impressa gratuitamente ao fim do processo, assim como todos 

os demais relatório das eleições, que ficarão disponibilizados para o histórico das 

eleições da Afipea. 

 
SETOR JURÍDICO 

 
O setor tem como rotina o atendimento aos associados para informações 



 

     

atualizadas de cunho jurídico, são elas, dúvidas sobre os processos em curso, 

demandas administrativas e judiciais sejam elas particulares ou institucionais. Os 

associados fazem contato por telefone, e-mail ou WhatsApp para esclarecimentos 

jurídicos.  

A Afipea juntamente com os advogados do escritório Fonseca de Melo & Britto 

e do Torreão Braz Advogados, no mês de junho, intensificou os movimentos para 

garantir a expedição dos precatórios e as respectivas autuações no TRF1, tendo em 

vista a implantação do sistema Sirea, novo sistema da Justiça Federal de 

pagamentos. Após 20 anos de processo alcançamos o objetivo de pagamento de 

valores para 03 grupos de execução e além disso, a inclusão orçamentária do 

pagamento para mais 140 associados para até o fim de 2022, os quais já foram 

devidamente informados. Além disso, continuamos unindo esforços para garantir 

que todos os beneficiários da GCG conquistem o momento de recebimento dos 

respectivos valores. São grupos que aguardam a expedição do precatório e 

consequente inclusão no orçamento. Para isso, estamos articulando judicialmente e 

politicamente para otimizar a chance de recebimento o quanto antes, seja por meio 

do pagamento superpreferencial, pendente de julgamento no STF ou por inovação 

legislativa, circunstancias insistentemente acompanhadas pelo nosso setor.  

Além disso, intensificamos os esforços para a progressão das movimentações 

processuais com o objetivo de atingir decisões favoráveis em todas as ações de 

Embargos à Execução cujo objeto são os valores controversos. Será mais uma 

conquista dos beneficiários da GCG, uma vez que dessa forma, conquistarão 

efetivamente a integralidade dos valores suprimidos referentes à esta gratificação do 

ciclo de gestão - GCG.  

A assessoria jurídica também proporcionou os atendimentos via WhatsApp, 

com a disponibilização de 3 canais, visando respostas individuais e prestando os 

serviços de assessoria por meio da criação de grupos que estão inteiramente à 

disposição para maiores esclarecimentos sobre os andamentos processuais da 

ação, assim como está sendo enviada novas atualizações e notícias que são 

constantemente repassadas pelos escritórios, e que serão transmitidas nesses 

grupos. 

Isto posto, salientamos o esforço de todas as equipes da Afipea, assim como 



 

     

dos escritórios, em trazer a melhor satisfação dos nossos associados por diversos 

mecanismos de acesso as informações, além dos nossos contatos telefônicos. Os 

desempenhos e a redução da morosidade processual existentes no nosso 

ordenamento jurídico são constantemente postos em prática, visto os 

desdobramentos judiciais da atualidade. 

Em relação à ação denominada 3,17%, o jurídico está em contínuo empenho 

para otimizar o atendimento e acompanhamento deste processo que envolve 720 

associados e são diretamente atingidos pela morosidade processual e do TRF1. Por 

isso, estamos estreitando o contato com o advogado responsável, Dr. Edmundo 

Starlling, produzindo rotinas de acompanhamento e estabelecendo novos 

procedimentos a serem adotados tanto pela Afipea quanto pelo advogado. Assim, 

esperamos minimizar as dificuldades encontradas na Justiça Federal da 1ª Região, 

tendo em vista que a Pandemia de Covid-19 veio a ser um entre os vários empecilhos 

nessa trajetória de busca pela liberação dos valores e expedição das requisições de 

pagamentos das RPV’s.  

Também continuamos insistindo no encaminhamento de cartas de denúncia 

à Ouvidoria Federal para aqueles processos que estão há mais de 90 dias sem 

movimentação como outra forma de acelerarmos os pagamentos.  

Em suma, o jurídico da Afipea, está batalhando ininterruptamente para que os 

nossos associados passem por esse processo de modo tênue e vantajoso. Estamos 

acompanhando mensalmente os andamentos e na medida do possível, informando 

sobre novas atualizações processuais. 

A Afipea também encaminhou ao longo dos primeiros meses de 2021, mais 

de 50 associados para consultorias jurídicas gratuitas com advogados especialistas 

do escritório Fonseca de Melo & Britto, permitindo que esses associados pudessem 

tirar dúvidas e encaminhar demandas sobre assuntos jurídicos diversos, sejam eles 

particulares e/ou funcionais. Após a consultoria, na condição de associados, 

puderam optar pelo procedimento pertinente, entre eles o ajuizamento de ações 

individuais na justiça comum ou no juizado especial. 

Ainda com o objetivo de sempre mantê-los informados, iniciamos o projeto 

“pílulas jurídicas” com vídeos curtos sobre possíveis direitos violados a serem 

reparados judicialmente aos nossos associados. Também convidamos os 



 

     

associados a enviarem sugestões de temas para abordamos nos próximos vídeos.  

Por fim, em atos contínuos, são feitos acompanhamentos das ações coletivas 

da Afipea em fase de conhecimento, que totalizam 20 ações, entre elas a ADI que 

discute a inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto n. 10.620/2021, um 

importante tema para os servidores inativos, entre outras em curso no STF, como a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para que o STF confira interpretação 

conforme a Constituição ao artigo 102, inciso I, da Lei 11.890/2008; Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) em face do Decreto n. 10.185/2019;  

Reforma Previdenciária: Contribuição Extraordinária, Reforma previdenciária 

- Doenças incapacitantes - anterioridade nonagesimal; Regime Previdenciário dos 

Servidores Públicos (RPPS), entre outras. 

Para isso, o setor jurídico também conta com a inclusão da Afipea - RJ em 

todos os processos internos de atendimento. Através do contato direito da Afipea Rio 

com os associados, foi possível auxiliar na realização e apoio nas duas lives 

realizadas pelo setor jurídico. 

Durante as lives, a funcionária ficou responsável em monitorar o "bate papo" 

do Youtube, onde os associados enviavam suas dúvidas e eram encaminhadas para 

resposta pelos advogados e/ou pela assistência jurídica em Brasília.  

Ainda, também em atos contínuos a funcionária da Afipea /RJ, mantém 

contato com os associados para sanar as dúvidas, repassando os comunicados e 

informações via WhatsApp ou e-mail, bem como as atualizações dos processos. Os 

associados do Rio de Janeiro possuem canal direto o qual é imediatamente 

repassado para Brasília e dado o encaminhamento necessário. Esse canal de 

confiança otimiza o atendimento com os associados da filial Rio 

 
SETOR COMUNICAÇÃO  
 

No segundo trimestre, o setor de comunicação passou por uma transição na 

estratégia de divulgações. Para aumentar o engajamento externo e atualizações 

mais dinâmicas, de forma a atingir melhor o associado, o setor criou um perfil no 

Instagram e priorizou ações via redes socias, sem prejudicar o fluxo de atividades do 

site.  



 

     

No site, foram publicadas 36  atualizações entre notícias de temas de 

interesse da sociedade e comunicados específicos para associados.  

Entre os principais temas internos estiveram os comunicados sobre todas as 

etapas das Eleições da Afipea, Evento de Posse da diretoria eleita, divulgação e 

resultado da Pesquisa sobre Teletrabalho da Afipea, divulgaçaõ da Assembleia Nº 

03/2021 e, em destaque, a divulgação da vitória da ação judicial referente à 

Gratificação do Ciclo de Gestão (GCG) e as divulgações das Jornadas de Junho da 

Afipea. 

Entre os temas de interesse geral, destacam-se a divulgação das 

mobilizações do Dia do Trabalhador (1° de Maio), divulgação do evento de 

lançamento do  livro “Reforma Administrativa Bolsonaro/Guedes: autoritarismo, 

fiscalismo, privatismo”, o registro da marca de 800 casos de assédio institucional 

contabilizados pelo Assediômetro, Notas Técnicas 16 e 17 da Afipea e a Nota 

Institucional do Coletivo de Mulheres da Afipea, contra a violência política contra 

mulheres.  

Durante este período, a Afipea promoveu as Eleições de Nova Dietoria e 

Conselhos Fiscais e Deliberativos, além de um total de 06 eventos online, sendo  

eles: Evento de Posse da Nova Diretoria, Evento de Lançamento do Livro “Reforma 

Administrativa Bolsonaro/Guedes: autoritarismo, fiscalismo, privatismo”, via 

YouTube abertos ao público externo e 04 eventos das Jornadas de Junho, via Zoom, 

para associados e servidores do Ipea. O trabalho da Comunicação consistiu na 

criação de uma identidade visual para cada evento, e, em conjunto com toda a 

equipe Afipea, a organização do evento, convite e confirmação de participantes, 

manutenção das plataformas, auxílio técnico durante os eventos, bem como a 

divulgação via site, Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter e e-mail Marketing. 

 

 



 

     

 Exemplos de cards de divulgação: 
  



 

     

 

Das publicações, foi feita a diagramação, articulação com a gráfica de 

impressão e distribuição dos livros “Reforma Administrativa Bolsonaro/Guedes: 

autoritarismo, fiscalismo, privatismo” e “Ipea - Etnografia de uma Instituição: entre 

pessoas e documentos”. Além dos dois livros, neste perído também foram publicados 

as edições 09, 10 e 11 da série Pílulas de Bom-senso da Afipea. 

 

 

No período de 1º de abril a 31 de junho, o site da Afipea teve 13.696 

visualizações de página. Atualmente, 26,32% dos acessos se dá por meio de links 

diretos, como por WhatsApp e e-mail. Outros 15,9% vem de redes sociais, um índice 

que representa o aumento de 5,1% de acessos por esse meio se comparado a o 

último trimenstre, antes da criação da página do instagram da Afipea. O topo, porém, 

é ocupado por buscas no Google, com 62,5%, em geral por conta de notícias de 

interesse político.  

O grande destaque do trimestre, em termos de conteúdo, foram os resultados 

das Eleições da Afipea e Afipea Sindical com 1.649 acessos e o Comunicado de 

Lançamento do Livro “Reforma Administrativa Bolsonaro/Guedes: autoritarismo, 

fiscalismo, privatismo”, com 256 acessos.  

 

 

Helena de Luca Coimbra 
Gerente Executiva 

Afipea Afipea Sindical 
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