
COMUNICADO

Para obter esclarecimentos adicionais entre em contato com o NUCLEOS:
· Horário de Atendimento: 8 às 17 horas (de segunda a sexta)
·                   (21) 2173-1410; (21) 2173-1492; (21) 2173-1493 / 0800-0241997.
·
·

• O formulário deverá ser devolvido para o NUCLEOS no endereço: Avenida República do Chile, 230, 15º, Ala
Sul – Centro – Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20031-919.

Por fim, ressaltamos que o recadastramento, além de ser uma exigência legal prevista na Instrução MPS/SPC nº 26,
de 01 de setembro de 2008, publicada no D.O.U. em 02/09/2008, é um procedimento indispensável para o NUCLEOS,
uma vez que facilitará a comunicação com os participantes, bem como evitará pagamentos indevidos de benefícios em
nome de assistidos já falecidos.

Caro Participante Aposentado / Pensionista,

Av.República do Chile, Nº 230 - 15º andar - Ala sul - Centro - RJ - CEP - 20031-919 - Tel: (21) 2173-1489 -  Site: www.nucleos.com.br

Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2019

São  obrigatórios  o  preenchimento,  a  assinatura  do FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO  e a sua

             formulário não seja devolvido ao NUCLEOS até 30/08/2019 o pagamento do benefício será suspenso até
que a pendência seja resolvida.

Você deverá se recadastrar no mês do seu aniversário.

Os participantes devem observar as seguintes situações na devolução do formulário:

• Preenchimento do item 2º - Você é reportavél a FATCA? Para responder está pergunta você deverá ler o

• Preenchimento do item 3º - Declaração de Pessoa Politicamente Exposta. Caso não seja uma pessoa politicamente
exposta, favor marcar a opção

• Preenchimento do item 4º - Declaração de Dependentes para fins de Imposto de Renda. Caso não possua
dependentes, favor marcar a opção

• Preenchimento do item 5º - Beneficiários Previdenciários (reconhecidos pelo INSS). Caso não possua, favor marcar
a opção

• Será exigido reconhecimento de firma por autenticidade, para o caso de ser enviado ao NUCLEOS pelo correio. O
formulário poderá ser entregue diretamente na sede do NUCLEOS pelo próprio aposentado ou pensionista, de
segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Neste caso, será dispensado o reconhecimento de firma por autenticidade,
sendo exigida, então, a apresentação de um documento original de identificação com foto e comprovante de
residência.

• Os participantes legalmente representados por procuradores, tutores, curadores ou afins, deverão apresentar,
juntamente com o formulário de recadastramento, o respectivo instrumento de mandato (procuração, tutela, curatela,
etc) atualizado na data do recadastramento. No caso de apresentação de instrumento de procuração, esta deverá ser
específica, com poderes para representação junto ao Nucleos.

• Aqueles que residem no exterior e não se fazem representar por procuradores, tutores ou afins, deverão juntar
“Atestado de Vida”, que será emitido pelo Consulado do Brasil, localizado onde o assistido residir.

Caso o

Telefones:
Site:
E-mail:

www.nucleos.com.br
atendimento@nucleos.com.br

“Anexo I”;

“Não possuo dependentes”;

“Não possuo beneficiários”;

“Não Exposta”;

Nucleos até 30/08/2019. O  formulário  deverá  ser  preenchido  sem  rasuras  ou  emendas,  preferencialmente  em  letra
devolução ao

de forma.



FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO

Seq. Nome CPF Data de Nascimento Dep. (**) Grau (**)

01

04

03

02

(**) Vide códigos nas tabelas de Relação e Grau de Dependência no Anexo II - Quadro 4.

4º- Dependentes para fins de Imposto de Renda:  (     ) NÃO POSSUO DEPENDENTES(ver Anexo II - quadro 4)

Seq. Enq. (*) Nome CPF Cargo Data de TérminoRel. (*)

04

03

02

01

(*) Vide códigos nas tabelas de Enquadramento e Grau de Relacionamento no Anexo II - Quadro 3.

3º- Declaração de Pessoa Politicamente Exposta (PPE): Enquadramento:    (     ) NÃO EXPOSTA    (     ) EXPOSTA(ver Anexo II - quadro 3)

Av.República do Chile, Nº 230 - 15º andar - Ala sul - Centro - RJ - CEP - 20031-919 - Tel: (21) 2173-1492/93 -  Site: www.nucleos.com.br

Seq. Nome CPF Data de Nascimento Beneficiários

01

04

03

02

5º- Beneficiários previdenciários (reconhecidos pelo INSS) :

A concessão do benefício de                                dependerá do prévio reconhecimento da condição de beneficiário pelo INSS, conforme o disposto no art. 31 do Regulamento
do Plano Básico de Benefício, descrito abaixo:

"Art. 31 - A suplementação da pensão será paga, sob a forma de renda mensal, ao conjunto de beneficiários do participante que vier a falecer e desde que lhe
tenha sido concedida a pensão pelo INSS."

O preenchimento das informações solicitadas acima tem por objetivo a atualização do cadastro mantido pelo NUCLEOS.

(***) Código dos Beneficiários

4 - Menor sob guarda 5 - Pai e mãe dependente financeiro 6 - Outros

1 - Companheiro ou cônjuge 2 - Filhos até 21 anos 3 - Filhos inválidos

 (     ) NÃO POSSUO BENEFICIÁRIOS

Pensão por Morte

   (***)

Local e Data: Assinatura do declarante:

Favor, reconhecer firma por AUTENTICIDADE.

2º - Você é reportável a FATCA ? (ver Anexo I)    (    ) SIM     (    ) NÃO

1º - Informações existentes no cadastro do Nucleos (Informe nos respectivos retângulos as eventuais alterações):

Nome:

Patrocinadora: Situação no plano:

HELENA MARINHO DE ARAUJO

INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A APOSENTADORIA-INVALIDEZ

Sexo: F

CPF: 271.069.007-10 Data de Nascimento: 01/08/1949

Doc. de identificação: Órgão Expedidor: UF: Data de Expedição:

RJ

IFP 28/08/1969RJ

Nacionalidade: Naturalidade:BRASILEIRA RIO DE JANEIRO

Endereço: RUA DONA MARIANA  131  APT 205  BOTAFOGO

Cidade:RIO DE JANEIRO 22280-020

2519150

UF: CEP:

E-mail: E-mail alternativo:

Telefone Residencial: Telefone Celular: Ocupação Profissional:()(21)

Estado Civil: Nome do Cônjuge:SOLTEIRO (A)

25382658

(     ) (     )

Inscrição NUCLEOS: 000001099



ANEXO I

Quadro 2 - O que significa FATCA?

A FATCA - "ForeignAccountTaxComplianceAct" é uma lei norte-americana que visa combater a evasão fiscal no país em relação a
rendimentos e outros ganhos de investimentos feitos fora dos EUA por cidadãos norte-americanos e estrangeiros com obrigações
fiscais nos EUA, designados "US Person". O governo brasileiro assinou acordo para a troca de informações com a Receita Federal
Americana. Será considerado "US Person" aquela pessoa que tenha: cidadania norte-americana, incluindo os detentores de dupla
nacionalidade e passaporte norte-americano, ainda que residam fora dos Estados Unidos; Residência Fiscal nos EUA, ou seja,
possua greencard e que possa se tornar um residente permanente legal; Presença física substancial nos Estados Unidos para fins
tributários por pelo menos: 31 dias durante o ano corrente ou 183 dias nos últimos três anos.

Caso, ao menos, uma pergunta abaixo tenha como resposta a opção SIM, você é reportável a FATCA.

1 - Cidadão norte-americano que nasceu em qualquer lugar dos EUA ou de seus territórios?

(   ) Sim                                       (   ) Não

2 - Nasceu em outro país e obteve a cidadania norte-americana por meio de processo de naturalização?

(   ) Sim                                       (   ) Não

3 - ‘Cidadania Derivada’, ou seja, nasceu fora dos Estados Unidos e tem um dos pais biológicos nascido norte-
americano, ou nasceu fora dos Estados Unidos e ambos os pais são naturalizados norte-americanos antes de você ter
completado 18 anos de idade?

(   ) Sim                                       (   ) Não

4 - “Residente Fiscal dos EUA”, ou seja, possui um ‘Green Card’ (cartão de registro estrangeiro americano) e que
possa se tornar um residente permanente legal?

(   ) Sim                                       (   ) Não

5 - Permaneceu nos EUA durante o período de 31 dias no ano corrente?

(   ) Sim                                       (   ) Não

6 - Permaneceu nos EUA durante o período de 183 dias no triênio que inclui o ano corrente e os dois imediatamente
anteriores?

(   ) Sim                                       (   ) Não

7 - Possui endereço residencial norte-americano ou endereço postal norteamericano, incluindo uma caixa postal de
correspondência de conta?

(   ) Sim                                       (   ) Não

8 - Possui qualquer número de telefone registrado nos EUA?

(   ) Sim                                       (   ) Não

9 - Possui imóvel, conta bancária e/ou investimento em instituições financeiras americanas?

(   ) Sim                                       (   ) Não

10 - Tem nomeado algum procurador com endereço nos EUA ou é procurador de alguma pessoa com endereço nos
EUA?

(   ) Sim                                       (   ) Não

11 - Possui NIF (Número de Identificação Fiscal) Norte Americano?

(   ) Sim                                       (   ) Não



ANEXO II

1 Detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivos e Legislativo da União;

TABELA DE ENQUADRAMENTO

TABELA DE GRAU DE RELACIONAMENTO

1 O próprio 6 Companheiro(a)

2 Pai 7 Enteado(a)

3 Mãe 8 Representantes

4 Filho(a) 9 Pessoa de relacionamento próximo

5 Cônjuge

Ocupantes de cargo no Poder Executivo da União - de ministro de Estado ou equiparado;2
Ocupante de cargo no Poder Executivo da União - de natureza especial ou equivalente;3

4 Ocupantes de cargo no Poder Executivo da União - de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias,
fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;

5 Ocupantes de cargo no Poder Executivo da União - do Grupo Direção e Assessoramento Superiores-DAS, nível 6, e equivalentes;
6 Os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores;

7
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;

8 Os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União;

9 Governadores de Estado e do Distrito Federal, presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa ou da Câmara
Distrital, e presidentes de Tribunal ou Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal;

10 Prefeitos e Presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado;

11

                                                                      exerce ou exerceu importantes funções públicas em um país estrangeiro, como por
exemplo, chefes de Estado e de Governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes políticos, magistrados ou militares
de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.

Quadro 3 - PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA - (PPE)

Quadro 4 - Instruções para a declaração de dependentes para dedução no imposto de renda mensal na fonte
(artigo 77 - Decreto 3.000 de 1999):

11

21

Companheiro(a) com o(a) qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos, ou cônjuge.

Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos.

22 Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2° grau, até 24 (vinte e quatro) anos.

RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA PARA DEDUÇÃO DE IR / PREVIDENCIÁRIOS

Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade de 21 até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de
nível superior ou escola técnica de 2° grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos.

25

23 Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho.

Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual o contribuinte detém a guarda judicial, até 21 (vinte e um) anos.24

Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual o contribuinte detém a guarda judicial, em qualquer idade,
quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho.

26

Pais, avós e bisavós desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.31

41 Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial.
51 A pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.

Observações:

1. Podem ser considerados dependentes as pessoas que, de acordo com a tabela acima mantêm relação de dependência com o declarante.

2. É obrigatória a informação do CPF observando a obrigatoriedade de inscrição do dependente para Receita Federal do Brasil.

3. Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos cônjuges. É vedada a dedução concomitante referente a um mesmo
dependente por mais de um contribuinte.

4. No caso de filhos de pais divorciados ou separados judicialmente, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.

TABELA DE GRAU DE DEPENDÊNCIA

1 Companheiro(a) 5 Irmão(ã)

2 Cônjuge 6 Neto(a)

3 Filho(a) 7 Bisneto(a)

4 Enteado(a) 8 Pai/Mãe

9

10

11

12

Avô/Avó

Bisavô/Bisavó

Menor Pobre (guarda judicial)

Pessoa Incapaz (Tutelada)

Pessoa políticamente exposta estrangeira:

                agente  público  que  desempenha  ou  tenha  desempenhado,                                    ,  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
próximo.  O  prazo  de cinco  anos  deve  ser  contado,  retroativamente,  a  partir  da  publicação  da  Instrução  26  da  SPC  (01/09/2008),  para  os  que  já
forem  clientes  da  EFPC,  ou  a partir da data de início da relação jurídica estabelecida com a EFPC, para os novos clientes.

Definição: nos últimos cinco anos


