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O recadastramento deverá ser realizado até 31/03/2019 para evitar a

descontinuidade do pagamento do seu benefício. Encaminhe ao Infraprev o

formulário assinado com a cópia dos seguintes documentos: carta de concessão

de aposentadoria do INSS, e comprovante de residência.

Dúvidas 0800.707-1273.

Parentesco   Nome Data Nasc.
CPF                  

(campo obrigatório)

Sexo         

(M / F)

   Nome Data Nasc.
CPF                  

(campo obrigatório)
Parentesco

Sexo         

(M / F)

 Nome (sem abreviações) 

Estado civil

Data expedição

 E-mail

 Sexo  Nacionalidade

Nome do Pai

 Naturalidade - UF

Nº RG

 Data  Nascimento

Filho  em 

Ensino Superior

B - Informações para contato

E-mail

Filho 

Inválido 
Filho  em 

Ensino Superior

D -  Declaração de dependentes para pecúlio

Filho 

Inválido 

FICHA  DE  RECADASTRAMENTO  -  APOSENTADO

Número do Benefício do INSS 

 CEP UF Bairro

UF

(DDD)  Telefone Comercial

Celular

C -  Declaração de dependentes

Órgão

 Cidade

Parentesco

(DDD)  Telefone Residencial

Nº  benefício InfraprevNº  Inscriçao Infraprev

 CPF (campo obrigatório) 

 (DDD)  Telefone Celular

         Nome 

 Endereço  ( rua, nº,  complemento )

Nome da Mãe   (campo obrigatório - sem abreviações) 

 Pessoa Politicamente  Exposta

A - Identificação aposentado 

Telefone

( Campo obrigatório )

Sim Não

M F

Em caso de alteração ou inclusão de dependente, sendo ele cônjuge ou companheiro, o valor do seu benefício de

aposentadoria será recalculado. Será necessário o envio do documento comprobatório da dependência.



IMPORTÂNCIA DO RECADASTRAMENTO

Data Assinatura  Data GERENTE  Data DIRETOR  DE  BENEFÍCIOS

PROCESSADO POR: GERÊNCIA DE SEGURIDADE DIRETORIA  DE  BENEFÍCIOS

_________ _______________________ ________ ________________________ __________ ________________________

________________________ _______________________________________________________________________
Data ASSINATURA

APOSENTADO

Parentesco   Nome Filho  em 

Ensino Superior

Filho 

Inválido 

CPF                  

(campo obrigatório)
Data Nasc.

Afirmo,sob as penas da lei,que todas as informações constantes deste Requerimento são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.

Comprometo-me a atualizar os dados cadastrais ora informados sempre que houver alguma alteração, isentando o Infraprev de qualquer

responsabilidade, obrigando-me, inclusive, à devolução de valores, caso a não atualização de dados implique tal situação.

E -  Declaração de dependentes de Imposto de Renda na Fonte

Sexo         

(M / F)

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1 – Todos os campos deverão ser conferidos. Em caso de alteração de dados, declare por extenso no campo abaixo dos dados pré-
impressos.

2 – O campo de “Pessoa Politicamente Exposta” é obrigatório, para tanto segue definição:

Por determinação da Instrução SPC nº 26, de 1º de setembro de 2008, as entidades devem identificar dentre seus participantes
aqueles que se enquadram na situação de pessoa politicamente exposta, conforme a seguinte definição:
“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 ( na linha direta,
até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada) e outras pessoas de seu relacionamento
próximo. Consideram-se pessoas politicamente expostas brasileiras: os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e
Legislativo da União, os ocupantes de cargo do Poder Executivo da União: de ministro de Estado ou equiparado, de natureza
especial ou equivalente, de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas
públicas ou sociedades de economia mista e do Grupo de 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 Assembléia Legislativa ou da 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”.

3 – No item “C – Declaração de dependentes de Imposto de Renda na Fonte” devem ser registrados os dependentes que são
informados na declaração anual do Imposto de Renda.

Podem ser dependentes para efeito do Imposto de Renda:
a) companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge;
b) filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
c) filho(a) ou enteado(a), se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau,
até 24 anos de idade;
d) irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em
qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
e) irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24 anos, se ainda estiver cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial
até os 21 anos;
f) pais, avós e bisavós que tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, até o limite de isenção do imposto;
g) menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a guarda judicial;
h) pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.

A ação tem por objetivo atualizar as informações cadastrais dos beneficiários do Instituto visando à otimização da gestão de recursos
previdenciários. A consistência do banco de dados é de suma importância para o correto pagamento dos benefícios, pois além de evitar

fraudes, subsidia estudos previdenciários e atuariais e garante o atendimento de exigências perante os órgãos de controle e fiscalização.


