
ANEXO IV

Declaração sobre a condição de Pessoa Exposta Politicamente - PEP

(AFIRMATIVA OU NEGATIVA)

Conforme disposto na Resolução COAF nº 29, de 7 de dezembro de 2017, Pessoa Exposta Politicamente - PEP é

aquela que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e

dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes,

familiares e estreitos colaboradores. Entre outras, consideram-se pessoas expostas politicamente:

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

II - os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de:

a) Ministro de Estado ou equiparado;

b) Natureza Especial ou equivalente;

c) presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e

d) Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, ou equivalente;

III - os membros do Supremo Tribunal Federal, 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;

VII - 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 Tribunais de Contas ou equivalente dos Municípios.

Também são consideradas pessoas expostas politicamente aquelas que, no exterior, sejam:

I - chefes de estado ou de governo;

II - políticos de escalões superiores;

III - ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores;

IV - oficiais generais e membros de escalões superiores do poder judiciário;

V - executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou

VI - dirigentes de partidos políticos.



Também são consideradas pessoas expostas politicamente os dirigentes de escalões superiores de entidades de

direito internacional público ou privado.

Sou Pessoa Exposta Politicamente.
(   ) Sim
(   ) Não

Possuo familiares parentes, na linha
direta, até o segundo grau, cônjuge,

companheiro, ou companheira,
enteado ou enteada, Expostos

Politicamente.

(   ) Sim
(   ) Não

Caso tenha assinalado “sim”, em alguma das alternativas anteriores, preencha abaixo, os dados da Pessoa

Politicamente Exposta.

Nome completo:

Descrever o parentesco:

Especificar o cargo/função:

Período de exercício ou mandato:

Identidade: Órgão emissor: Data de emissão:

CPF: Data de Nascimento:

Declaro, para os fins de que trata este Edital, que as informações aqui prestadas são a expressão da verdade, pelas

quais me responsabilizo quanto à veracidade e exatidão. Declaro, ainda, ter ciência de que deverei manter

atualizadas as informações ora prestadas.

Local e Data: ________________________,_____ de _______________, de 20___.

__________________________________________

Assinatura


