
 

NOME: CPF: 

MATRÍCULA: PATROCINADORA: 

 

DECLARAÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA 
 

Em atendimento ao artigo 3º da Instrução PREVIC nº 18, de 18/12/2014 e com a Resolução Coaf nº 29 de 
08/12/2017, são consideradas pessoas politicamente expostas: 
 

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; 
c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração públicas indireta; 
d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores-DAS, nível 6, e equivalentes;  

III - os membros do Supremo Tribunal Federal, e dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho 
e Eleitorais; 
IV - o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, e os 
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 presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos; 
VIl - os governadores e secretários de Estado 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, 
Militares, de Contas ou equivalente de Estado e do Distrito Federal;  
VIII - os Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Tribuinais de Contas ou equivalente dos Municípios. 
 
Tambérm são consideradas Pessoas Politicamente Expostas aquelas que exercem ou exerceram importantes funções 
públicas em um país estrangeiro, como: 

a) Chefes de estado ou de governo; 
b) Políticos de escalões superiores; 

c) Ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores; 
d) Oficiais generais e membros de escalões superiores de poder judiciário; 
e) Executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou 
f) dirigentes de partidos políticos. 

 
A condição de pessoa politicamente exposta perdura até cinco anos contados da data em que deixou de se enquadrar. 

Declaro que nos últimos cinco anos,  
 

enquadro-me no que é definido acima como Pessoa Politicamente Exposta, por exercer ou ter exercido o 
cargo a seguir indicado:  

 

Cargo:______________________________________________ 
 

 meus familiares (pai, mãe, irmãos e filhos), pessoas de meu relacionamento (cônjuge, companheiro (a), 
enteado (a)) ou meus representantes, enquadram-se, ou enquadraram-se como Pessoa Politicamente 
Exposta, conforme listado a seguir:  

 

Nome:____________________________________________ CPF: ______________________________ 
 

 
Cargo:____________________________________________ Parentesco:_________________________  
 
 
Nome:____________________________________________ CPF: ______________________________ 
 

 
Cargo:____________________________________________ Parentesco:_________________________  
 

 

Estou ciente que devo manter atualizadas as informações ora prestadas, comprometendo-me a prestar nova 
declaração. 
 
______________________________________________    ______________________, _____/_____/_____ 
Assinatura         Local 
 
 
 
Para maiores informações ou esclarecimentos acessar o site www.fazenda.gov.br ou entrar em contato com a Previndus. 

http://www.fazenda.gov.br/

