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Esta edição especial é dedicada ao 
Recadastramento REFER 2008 dos Participantes 
Ativos, Assistidos e Beneficiários. 

O processo ocorre a cada dois anos e tem 
como objetivo cumprir obrigações legais, manter 
atualizados os dados cadastrais e preservar a 
regularidade do pagamento das aposentadorias e 
pensões. O Recadastramento é essencial e 
obrigatório. Os participantes que não se 
recadastrarem ficarão com os dados desa-

tualizados e terão o pagamento de seus 
benefícios suspensos. 

Neste Expresso REFER, você terá 
conhecimento de todas as instruções sobre como 
proceder. Leia atentamente as informações. 
Observe o prazo para envio do seu Formulário. 
Após o preenchimento, reconheça Firma por 
Autenticidade em Cartório e envie o formulário à 
Fundação, até 31 de outubro de 2008.

REFER inicia Recadastramento 2008

Confira seu kit de Recadastramento

E S R EAM OCA T ND TR A
2 800

Envelope Carta-Resposta

Formulário

Garanta seu Recadastramento! Assim que receber seu kit, 
siga as instruções e o envie à REFER o quanto antes.



A importância do Recadastramento
A Fundação REFER está realizando o 

Recadastramento 2008. O objetivo é cumprir as 
obrigações legais, manter atualizados os dados 
cadastrais e preservar a regularidade do 
pagamento das aposentadorias e pensões, 
v isando resguardar  sua segurança e  
tranqüilidade.

Informamos que, por força da Instrução nº 20, 
de 01/02/2008, da Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC) – órgão vinculado ao 
Ministério da Previdência Social (MPS) – as 
E n t i d a d e s  F e c h a d a s  d e  P r e v i d ê n c i a  
Complementar (EFPC's), como a REFER, estão 
obrigadas a identificar os seus Participantes Ativos, 
Assistidos e Beneficiários que são considerados 
“Politicamente Expostos”. Confira na página 5 
desta edição especial do Expresso REFER as 
principais questões da Instrução com reflexo no 
Recadastramento. 

O conteúdo da Instrução 20, na íntegra, 
encontra-se disponível na página da Internet da 

Fundação (www.refer.com.br).

No Recadastramento REFER 2008 foram 
incluídos novos campos no Formulário específico a 
ser preenchido. Leia com atenção as etapas a 
serem seguidas na página 4. É imprescindível 
enviar seu Formulário com Firma reconhecida por 
Autenticidade em Cartório para a REFER no período 
de 01/09/2008 a 31/10/2008. Vale ressaltar que o 
Recadastramento é obrigatório e a não efetivação 
deixará seu cadastro desatualizado na Fundação, 
ocasionando a suspensão do pagamento de seu 
benefício até a devida regularização. Os 
Formulários de Recadastramento (Participante 
Ativo, Participante Assistido e Beneficiário) também 
estão disponíveis na página da Internet.

Para mais esclarecimentos, entre em 
contato com a Central de Atendimento ao 
Participante (0800 709 6362), das 8h às 17h30 ou 
por e-mail (atendimento@refer.com.br). A ligação 
é gratuita de qualquer região do País. A REFER, 
desde já, agradece a sua colaboração.

Agosto 2008
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CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE

E-mail: atendimento@refer.com.brE-mail: atendimento@refer.com.br

0800 709 6362
Horário de Funcionamento:
Segunda a sexta-feira: das 8h às 17h30, exceto feriados. 
Horário de Funcionamento:

 

Tania Regina Ferreira
Diretora de Seguridade
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O Recadastramento é 
obrigatório?

Moro fora do Brasil. Como 
devo proceder?

Rasu re i  ou  receb i  o  
Formulário errado. O que 
devo fazer?

Fiz meu Recadastramento 
em 2006. Preciso fazer 
novamente?

O que vai acontecer se eu 
não me recadastrar?

Posso me recadastrar 
diretamente na REFER?

Como faço para reconhecer 
firma por autenticidade?

Como deve ser a Procuração, 
Termo de Tutela ou Curatela?

Sou Participante/Beneficiário e 
estou impossibilitado de me 
recadastrar por motivo de 
doença. Como devo proceder?

Como deve ser feito o 
Recadastramento em caso de 
Procuração, Termo de Tutela 
ou Curatela?

Não sei ler e escrever ou 
estou impossibilitado de 
assinar. Como faço para me 
recadastrar?

Sim.

Representa a atualização dos 
seus dados na REFER.

O Participante ou Beneficiário 
que reside no exterior deverá enviar 
Declaração do Consulado constando 
expressamente a sua residência naquele 
País ou documento que comprove a sua 
permanência fora do Brasil.

Caso tenha acesso à Internet, 
e n t r e  n a  p á g i n a  d a  R E F E R ,  
www.refer.com.br,  e  imprima o 
Formulário de acordo com a sua situação 
(Participante Ativo, Participante Assistido 
ou Beneficiário). Se não tiver acesso à 
internet, ou se preferir, entre em contato 
com a Central de Atendimento ao 
Participante pelo 0800 709 6362 e solicite 
o envio do Formulário. A ligação é gratuita 
de qualquer região do País, como 
também a segunda via do Formulário.

Sim. 

O Recadastramento acontece a 
cada dois anos em cumprimento às 
obrigações legais.

Se você for Participante Ativo, 
seus dados cadastrais estarão desa-
tualizados. Caso seu endereço tenha 
sofrido alteração, a REFER não poderá 
entrar em contato com você. Se você é 
Participante Assistido ou Beneficiário, 
caso não realize o Recadastramento, 
terá o pagamento do seu benefício 
suspenso até a devida regularização.

Não. 

Após o preenchimento do 
Formulário e do reconhecimento da 
Firma por Autenticidade em Cartório, o 
documento deverá ser enviado à 
Fundação, dentro do prazo estipulado, 
por meio de Envelope Carta-Resposta 
que foi encaminhado. O envio é gratuito.

Vá ao Cartório mais próximo da 
sua residência e leve seu Formulário 
devidamente preenchido, documento de 
identidade e CPF. O Participante ou 
Beneficiário só poderá assinar o 
Formulário na presença do atendente do 
Cartório, ou seja, não poderá levar o 
documento já assinado. Confirmada a 
identidade da pessoa que está assinando 
o documento perante o Cartório, a 
assinatura é reconhecida como autêntica.

Procuração: deve ser por 
Instrumento Público emitida em 2008. 
Neste documento, é necessário constar 
que o procurador irá representar o 
Participante ou Beneficiário junto à 
Fundação Rede Fer rov iá r ia  de  
Seguridade Social – REFER.

Termo de Tutela: deve ser 
emitido em 2008. Caso seja anterior a 
2008, deverá apresentar Certidão 
atualizada do documento emitida pelo 
mesmo órgão que expediu o Termo.

Termo de Curatela: deve ser 
emitido em 2008. Caso seja anterior a 
2008 deverá apresentar Certidão 
atualizada do documento, emitida pelo 
mesmo órgão que emitiu o Termo, 
juntamente com a Declaração Médica. 
Importante lembrar que na Declaração 
Médica devem constar assinatura e 
carimbo com nome e número do 
Conselho Regional de Medicina (CRM) 
do médico declarante, emitida no período 
de realização do Recadastramento.

E m  c a s o  d e  d o e n ç a ,  o  
Participante ou Beneficiário poderá 
nomear um Procurador ou proceder como 
indicado no item 4. Poderá, ainda, 
encaminhar atestado médico contendo 
carimbo com nome e CRM, onde deverá 
ser declarada a causa do impedimento.

O Procurador, Tutor ou Curador 
deverá preencher o Formulário com os 
dados do Participante ou Beneficiário e 
enviar à REFER junto com a cópia da 
Procuração, Termo de Tutela ou Curatela 
(de acordo com o item 9 a seguir).

O Participante/Beneficiário que 
não assinar seu nome deverá, na 
presença do atendente do Cartório, 
deixar sua impressão digital no 
Formulário de Recadastramento e 
apresentar duas testemunhas que 
deverão assinar no verso do Formulário 
e reconhecer Firma por Autenticidade.

Agosto 2008



Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;
V - os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas da União;
VI  os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de tribunal de justiça, de 
assembléia legislativa e de Câmara Distrital, e os presidentes de tribunal e de conselho de 
contas de estado, de municípios e do Distrito Federal;
VII  os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado.”

Artigo 4º: “No caso de pessoas politicamente expostas estrangeiras, para fins do 
disposto no inciso III do art. 2º, as EFPC poderão adotar as seguintes providências:

I  solicitar declaração expressa do cliente a respeito da sua classificação;
II  recorrer a informações publicamente disponíveis;
III  recorrer a bases de dados eletrônicos comerciais sobre pessoas politicamente expostas; 
e
IV  considerar a definição constante do Glossário dos termos utilizados nas 40 
Recomendações do Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro - GAFI, segundo 
a qual uma "pessoa politicamente exposta" é aquela que exerce ou exerceu importantes 
funções públicas em um país estrangeiro; por exemplo, chefes de Estado e de Governo, 
políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto 
nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.”

Artigo 5º - Capítulo II  Do Cadastro de Clientes:

“Para fins do disposto no artigo 10, inciso I, da Lei nº. 9.613, de 1998, as EFPC estão 
obrigadas a manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes, nos termos 
desta Instrução.”

Parágrafo único: O cadastro deverá conter, no mínimo, as seguintes informações sobre os 
clientes:
I  nome completo, sexo, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado 
civil,filiação e nome do cônjuge; 
II  seu enquadramento, se for o caso, na condição de pessoa politicamente exposta, na 
forma do art. 3º;
III  natureza e número do documento de identificação, nome do órgão expedidor e data da 
expedição;
IV  número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
V  endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e 
código de endereçamento postal - CEP) e número de telefone;
VI  ocupação profissional; e 
VII  informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial, no caso de clientes 
classificados como participantes do plano de benefícios de caráter previdenciário 
administrado pela EFPC.

Artigo 6º - “As EFPC deverão desenvolver e implementar procedimentos que 
possibilitem:

I- a identificação, dentre seus clientes, daquelas pessoas consideradas politicamente 
expostas...”
II- a identificação da origem dos recursos das operações com os clientes identificados como 
pessoa politicamente exposta, podendo ser considerada a compatibilidade das operações 
com o patrimônio constante do cadastro respectivos, na hipótese do inciso VII do artigo 5... “

Artigo 10: “Para os fins do disposto no artigo 11, inciso I, da Lei 9.613, de 1998, as 
EFPC dispensarão especial atenção às seguintes operações:

I  ocorrências de contribuição ao plano de benefícios, pelo participante, cujo valor se afigure 
objetivamente incompatível com a sua ocupação profissional ou os seus rendimentos, 
atentando, também, para o montante do conjunto de tais contribuições...”

      A Secretaria de Previdência Complementar (SPC) aprovou, em fevereiro 
deste ano, a Instrução nº 20. O documento acentua a obrigação das Entidades 
de manter os cadastros de Participantes atualizados e estabelecer 
procedimentos para prestação de informações ao Governo. A Instrução aponta 
o combate aos crimes de “lavagem” de dinheiro, ocultação de bens, direitos e 
valores, além de acompanhar as operações ou propostas realizadas por 
Pessoas Politicamente Expostas (PPE) e combater o financiamento do 
terrorismo e da corrupção.

    

   Destacam-se abaixo os artigos da Instrução que impactam o processo de 
Recadastramento. Acesse o site da REFER (www.refer.com.br) e conheça a 
íntegra da Instrução SPC nº 20.

Artigo 2º - Capítulo I  Das Definições:

“Para fins do disposto na presente Instrução, consideram-se:

I  EFPC: as Entidades Fechadas de Previdência Complementar:
II  clientes: os participantes, beneficiários e assistidos de plano de benefícios de caráter 
previdenciário administrado por EFPC...” 
III  pessoa politicamente exposta: 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 e estreitos colaboradores.

§ 1º Para fins do disposto no inciso III, são considerados familiares os parentes, na linha 
direta, 
até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

§ 2º. O prazo de cinco anos referido no inciso III deve ser contado, retroativamente, a partir 
da data estabelecida com a EFPC.”

Artigo 3º: “Para efeito do disposto no inciso III do art. 2º, consideram-se pessoas 
politicamente expostas brasileiras:

I  os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
II  os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União:
a) de ministro de Estado ou equiparado;
b) de natureza especial ou equivalente; e
c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes;
III  os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores;
IV  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 

Instrução SPC nº 20, na íntegra, disponível no site da REFER (www.refer.com.br)

5

REFER cumpre 
Instrução SPC nº 20

O que é Pessoa Politicamente Exposta (PPE)?

É considerada Pessoa Politicamente Exposta (PPE) 
quem, nos últimos cinco anos, exerceu cargo, emprego 
ou função pública relevante no Brasil ou em países 
estrangeiros, assim como seus familiares (na linha direta 
até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro(a) e 
enteados), representantes e estreitos colaboradores.

Agosto 2008
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1º

      Leia atentamente todas as informações contidas no 
informe Recadastramento REFER 2008, observando os 
espaços de preenchimento do Formulário, conforme 
exemplos apresentados na página ao lado.

C
P

F

4º

     Vá ao Cartório e leve seu Formulário devidamente 
preenchido, para reconhecimento de Firma por 
Autenticidade. Não se esqueça de levar documento de 
identidade e CPF.

ES A T
R CE MA ODA R NT

2 800

2º

      Verifique se o seu Kit de Recadastramento contém: 
Informativo Expresso REFER – Edição Especial; 
Formulário de Recadastramento para preenchimento; 
Envelope Carta-Resposta. Verifique, também,  se você 
recebeu o Formulário de acordo com sua condição na 
REFER (Participante Ativo, Participante Assistido ou 
Beneficiário). Se estiver errado, proceda conforme 
informado no item 11 do Tire suas Dúvidas (pág. 4).

CARTÓRIO

Atendente
do

Cartório

5º

      Informe ao atendente que você quer reconhecer 
Firma por Autenticidade no seu Formulário. Apresente 
seus documentos de identidade e CPF. Quando o 
atendente indicar, assine seu Formulário.

Agosto 2008
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3º

      Preencha o Formulário com letra de forma, sem 
abreviações e sem rasuras. No caso de erro, proceda 
conforme informado no item 11 (pág. 4). Não assine, 
pois você deverá fazê-lo somente no Cartório. Siga as 
recomendações do preenchimento, na página a seguir.

CORREIOS

6º

      Coloque seu Formulário e, se for o caso, os 
documento exigidos (Procuração/Tutela/Curatela/ 
Atestado Médico) no Envelope Carta-Resposta. Vá ao 
Correio mais próximo da sua residência e envie à 
REFER. Não precisa selar ou pagar, pois o envio é 
gratuito. Fique atento ao prazo final de 31 de outubro 
para o envio. 

ATENÇÃO!

Confira nas próximas 

páginas como 

preencher os 

Formulários. 

Os modelos 

apresentados estão 

discriminados 

conforme a situação: 

Participante Ativo, 

Participante Assistido 

ou Beneficiário.

 Verifique o modelo 

que atende a sua 

condição.

ATENÇÃO!

Confira nas próximas 

páginas como 

preencher os 

Formulários. 

Os modelos 

apresentados estão 

discriminados 

conforme a situação: 

Participante Ativo, 

Participante Assistido 

ou Beneficiário.

 Verifique o modelo 

que atende a sua 

condição.
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Para preencher 

corretamente o campo 

Pessoa Politicamente 

Exposta,  leia  os  

pontos destacados na 

matéria que aborda a 

Instrução SPC nº 20 

(pág.5) ou acesse a 

íntegra da Instrução 

no site da REFER.

O campo 

a s s i n a t u r a  

somente poderá 

ser preenchido 

pelo Participante 

ou seu Repre-

sentante Legal 

na presença do 

atendente  do 

Cartório, pois 

deverá  ter  o  

reconhecimento 

de  f i rma por  

autenticidade.

A não realização do Recadastramento pelo Participante Assistido e Beneficiário até a 
data limite, 31/10/2008, acarretará, automaticamente, na suspensão do seu benefício.

Agosto 2008

Não deixe de 

indicar uma referência 

pessoal, que pode ser 

um parente, vizinho 

ou amigo.  Esse 

telefone poderá ser 

utilizado pela REFER, 

no caso de ausência 

de contato com o 

participante.

Nome do Participante

Matrícula

Endereço Número

Bairro

Estado UF CEP

Cidade
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Para preencher 

corretamente o campo 

Pessoa Politicamente 

Exposta,  leia  os  

pontos destacados na 

matéria que aborda a 

Instrução SPC nº 20 

(pág.5) ou acesse a 

íntegra da Instrução 

no site da REFER.

N o  c a m p o  

Termo de Respon-

sabilidade (Dados do 

Representante Legal) 

deverá  ser  pre-

enchido o nome e o 

CPF  do  Repre-

sentante Legal do 

p a r t i c i p a n t e  o u  

beneficiário, caso 

haja.

A não realização do Recadastramento pelo Participante Assistido e Beneficiário até a 
data limite, 31/10/2008, acarretará, automaticamente, na suspensão do seu benefício.

Agosto 2008

O campo 

a s s i n a t u r a  

somente poderá 

ser preenchido 

pelo Participante 

ou seu Repre-

sentante Legal 

na presença do 

atendente  do 

Cartório, pois 

deverá  ter  o  

reconhecimento 

de  f i rma por  

autenticidade.

Não deixe de 

indicar uma referência 

pessoal, que pode ser 

um parente, vizinho 

ou amigo.  Esse 

telefone poderá ser 

utilizado pela REFER, 

no caso de ausência 

de contato com o 

participante.

Nome do Participante

Matrícula

Endereço Número

Bairro

Estado UF CEP

Cidade
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Neste campo 

os dados a serem 

preenchidos devem 

ser do Beneficiário, 

cujo  nome está  

impresso acima.

Para preencher 

corretamente o campo 

Pessoa Politicamente 

Exposta,  leia  os  

pontos destacados na 

matéria que aborda a 

Instrução SPC nº 20 

(pág.5) ou acesse a 

íntegra da Instrução 

no site da REFER.

N o  c a m p o  

Termo de Respon-

sabilidade (Dados do 

Representante Legal) 

deverá  ser  pre-

enchido o nome e o 

CPF  do  Repre-

sentante Legal do 

p a r t i c i p a n t e  o u  

beneficiário, caso 

haja.

A não realização do Recadastramento pelo Participante Assistido e Beneficiário até a 
data limite, 31/10/2008, acarretará, automaticamente, na suspensão do seu benefício.

Agosto 2008

O campo 

a s s i n a t u r a  

somente poderá 

ser preenchido 

pelo Beneficiário 

ou seu Repre-

sentante Legal 

na presença do 

atendente  do 

Cartório, pois 

deverá  ter  o  

reconhecimento 

de  f i rma por  

autenticidade.

Não deixe de 

indicar uma referência 

pessoal, que pode ser 

um parente, vizinho 

ou amigo.  Esse 

telefone poderá ser 

utilizado pela REFER, 

no caso de ausência 

de contato com o 

participante.

Nome do Beneficiário

Matrícula

Endereço Número

Bairro

Estado UF CEP

Cidade
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Após o término do último Recadastramento 
realizado pela Fundação, em 2006, divulgamos nas 
edições do Expresso REFER 119 e 120 a relação 
de Participantes e Benefícários que estão com o 
pagamento de seus benefícios retidos pela não 
efetivação de Recadastramento. 

A REFER tem buscado, incessantemente, 
encontrar as pessoas para que regularizem a 
situação e possam receber seus benefícios 

novamente. A iniciativa, aliada às ações da 
Diretoria de Seguridade, resultou na redução 
significativa desse número.

Confira a seguir os nomes dos Participantes 
e Beneficiários que ainda estão com benefício 
retido na Fundação. Para regularizar o benefício 
basta entrar em contato com a Central de 
Atendimento ao Participante (0800 709 6362). A 
ligação é gratuita de qualquer região do país. 

Agosto 2008



F U N D A Ç Ã O

R E F E R
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER

Rua da Quitanda, 173 - Centro / Rio de Janeiro - CEP 20091-005 - Fax (21) 2108-6233

Diretoria Executiva:

Conselho Deliberativo:

Diretor-Presidente: Waldemar Ferreira da Silva.
Diretora de Seguridade: Tania Regina Ferreira.
Diretor Administrativo e Fincanceiro: Paulo da Silva Leite.

Presidente: Marco André Marques Ferreira (RFFSA).

Membros Efetivos: Fábio Tepedino (CENTRAL), Kennedy 
de Assis Martins (CBTU), Geraldo de Castro Filho (RFFSA), 
Ivete Machado Buosi (RFFSA), Marco André Marques 
Ferreira (RFFSA) e Roberto Souza (RFFSA).

Membros Suplentes: Antonio Gonçalves de Lima Filho 
(CBTU), Bento José de Lima (CENTRAL), Cristina Alice 
Sparano (CBTU), Flávio Rabello Pereira (RFFSA), Roberto 
Marzani (RFFSA) e Sérgio Augusto Messeder de Castro 
(RFFSA).

Conselho Fiscal:

Expresso REFER:

Presidente: Vera Lúcia Bello da Cunha Sodré (CENTRAL)

Membros Efetivos: José Luiz Petrini (RFFSA), Marisa Felipe 
Naziazeno (CBTU), Nilton Vassimon (CENTRAL) e Vera Lúcia 
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