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FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DE DEPENDENTE-BENEFICIÁRIO  
PLANO MISTO I DE BENEFÍCIOS – COMPESAPREV CD  

DADOS PESSOAIS DO TITULAR 

Nome:  

 
Matrícula: 

Telefone: 

 
E-mail Pessoal: 

 
E-mail Corporativo: 

 

ALTERAÇÃO DE DEPENDENTE-BENEFICIÁRIO 
Pelo presente, solicito a alteração de situação do(s) dependente(s)-beneficiário(s), conforme abaixo 
relacionados: 

INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS 
São beneficiários os dependentes do Participante que constarem na carta de concessão de pensão por morte pela Previdência Social: 1) 
Pai e mãe, quando o participante se caracterizar solteiro. Havendo filho (menor ou inválido), este será o dependente; 2) Esposa ou 
Companheira; 3) Filhos menores de 21 anos ou inválidos, sem limite de idade. 

NOME 

 
SEXO 

DATA DE 
NASCIMENTO 

GRAU DE  
PARENTESCO 

POLITICAMENTE 
EXPOSTA* 

 M F   SIM NÃO 

 M F   SIM NÃO 

EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS 

 M F   SIM NÃO 

 M F   SIM NÃO 

INCLUSÃO DE DESIGNADOS 
São designados quaisquer pessoas indicadas pelo Participante para recebimento de pecúlio, em caso de morte do participante, estando 
condicionado o recebimento do pecúlio à apresentação de declaração do INSS, emitida após 120 dias do óbito do participante, 
informando que não constam dependentes reconhecidos pela Previdência Social. O saldo de conta será pago em cotas iguais.  

NOME 

 
SEXO 

DATA DE 
NASCIMENTO 

GRAU DE  
PARENTESCO 

POLITICAMENTE 
EXPOSTA* 

 M F   SIM NÃO 

 M F   SIM NÃO 

EXCLUSÃO DE DESIGNADOS 

 M F   SIM NÃO 

 M F   SIM NÃO 

. 
(*) PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (Instrução SPC nº. 26, de 1º de setembro de 2008): Por definição é 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 (parentes na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada) e 

estrangeiros. Considera-se pessoa politicamente exposta: detentores ou ex-detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, 
ocupantes de cargos no Poder Executivo da União, presidentes, vice-presidentes e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas ou sociedades de economia mista, sindicatos, magistrados e militares de alto nível. 

DECLARAÇÃO / TERMO DE RESPONSABILIDADE / COMPROMISSO 
 

1. Declaro-me responsável pela veracidade das informações apresentadas, sob pena de aplicação das medidas administrativas e 
penais cabíveis. 

2. Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, autorizo a CompesaPrev a proceder com o tratamento (coleta, 
compartilhamento, utilização, reprodução, armazenamento) dos meus dados pessoais, inseridos quando da adesão ao Plano Misto I 
– CompesaPrev CD, mantendo-os pelo tempo permitido na legislação brasileira. 
 

 
___________________________________________                _________________________________________________ 

    Local / Data                                                                      Assinatura do Requerente 
 

 
Espaço reservado à COMPESAPREV: 
 

Recebemos em:_______/_______/_________                        ________________________________________________ 
                                                                                                                                                 CAT 

 


