
 Alteração de dados  Cadastrais Sem alteração

________________________________________________

    Local e data: ______________________, _________ de ____________ de __________.

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEP - PESSOAS EXPOSTA POLITICAMENTE 

*Responsabilizo-me pela veracidade das informações acima e pela atualização em caso de mudança nas condições

ora apresentadas.

(   ) Autorizo a MBPrev a enviar e-mails para o meu endereço eletrônico acima 

Em observância a Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”), declaro que estou ciente que a

MBPrev realiza o tratamento dos meus dados pessoais, utilizando tais informações tão somente para os fins lícitos e

previstos na execução do contrato previdenciário celebrado, bem como utilizá-los nas avaliações atuariais e

financeiras e, ainda, compartilha-los com os órgãos governamentais que legalmente os requererem. Sobre o

tratamento de dados, declaro que tive ciência sobre a Política de Proteção de Dados Pessoais da MBPrev disponível no

site da entidade: www.mbprevidencia.com.br 

Definição: Pessoa Exposta Politicamente (PEP) é aquela que exerce ou exerceu nos últimos 5 anos, no Brasil ou no

exterior, cargo, emprego ou função pública relevante. Também devem ser considerados seus representantes, familiares

(parentes na linha reta até o 2° grau, cônjuge, companheiro(a) ou enteado(a)) e outras pessoas de seu relacionamento

próximo. Consideram-se Pessoas Expostas Politicamente:

- detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;

- ocupantes de cargo no Poder Executivo da União;

- Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais

Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais, do Conselho Superior da

Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal;

- Membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral e 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;

- Membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais do Ministério Público junto

ao Tribunal de Contas da União;

- Presidentes e Tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;

- Governadores e Secretários de Estados e do Distrito Federal, os deputados estaduais e distritais, os presidentes, ou

equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os presidentes de Tribunais de

Justiça, Tribunais Militares, Tribunais de Contas ou equivalentes dos Estados e do Distrito Federal;

- os prefeitos, os vereadores, os secretários municipais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração

pública indireta municipal e os presidentes de Tribunais de Contas ou equivalentes dos municípios.

- Funções exercidas no exterior como: chefes de estado ou de governo; políticos de escalões superiores; ocupantes de

cargos governamentais de escalões superiores; oficiais-generais e membros de escalões superiores do Poder Judiciário;

executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou dirigentes de partidos políticos.

E-mail:  

CelularTelefone Residencial 

Endereço completo

Bairro Cidade UF CEP

Sexo Estado civil Nome do cônjuge

DADOS CADASTRAIS

Nome do participante RE                  

Naturalidade CPF  RG 

Assinatura Participante

2. Você tem representantes, pessoas de relacionamento próximo ou familiares até o segundo grau, assim como

cônjuge, companheiro (a), enteado (a) que desempenham ou desempenharam, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou

no exterior, função pública relevante?     (     )SIM                     (     )NÃO

1. Você desempenha ou desempenhou nos últimos 5 (cinco) anos função pública relevante, no Brasil ou no exterior?

(     )SIM                    (      )NÃO

**Estou ciente de que o principal canal de comunicação da MBPrev é o site: www.mbprevidencia.com.br

Data de nascimento

Nome do pai Nome da mãe


