
                         
                     DECLARAÇÃO CADASTRAL 
PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA – Resolução COAF nº 29, de 2017. 

 

Nome completo:  Matrícula Corsan: 

Nome do Pai: 
 

Nome da Mãe: 
 

Naturalidade: 
 Ocupação Profissional: 

 

Pessoas Politicamente Expostas são os agentes públicos que desempenham ou tenham 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 

(na linha direta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada) e outras pessoas de seu 

relacionamento próximo. Diante desta definição, declaro, nos termos da Resolução COAF nº 29, de 7 de Dezembro de 2017, que as 

informações constantes a seguir são verdadeiras: 

Atualmente desempenho ou desempenhei, nos últimos 05 (cinco) anos SIM  NÃO 
Mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União.   

Cargo no Poder Executivo da União: de Ministro de Estado ou equiparado, Natureza Especial ou equivalente, presidente, 
vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta e Grupo Direção e 
Assessoramento Superior - DAS, nível 6, ou equivalente. 

  

Cargo como membro do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do 
Trabalho e Eleitorais, Procurador-Geral da República, do Trabalho, da Justiça Militar e/ou Procurador-Geral de Justiça dos 
estados e do Distrito Federal. 

  

Cargo no Tribunal de Contas da União e cargo como Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
da União. 

  

Atividades como presidente, dirigente e/ou tesoureiro nacional ou internacional, ou equivalente, de partidos políticos.   

Cargo de governador e secretário de Estado e do Distrito Federal, Deputado Estadual e Distrital, presidente, ou 
equivalente, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital e/ou presidente de Tribunal de Justiça, 
Militar, de Contas ou equivalente de Estado e do Distrito Federal. 

  

Cargo como prefeito, vereador, presidente de Tribunais de Contas ou equivalentes de Municípios.   

Cargo de chefe de estado ou de governo, político ou ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores, oficial 
general, membro de escalões superiores do poder judiciário e/ou executivo de escalões superiores de empresas públicas, 
ou dirigentes de partidos políticos. 

  

Cargo de dirigente de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado.   

Ainda, atualmente possuo ou possui, nos últimos 05 (cinco) anos: SIM   NÃO 

Familiares que são considerados pessoas politicamente expostas - são considerados familiares os parentes na linha direta, 
até o segundo grau, o cônjuge, o (a) companheiro (a), o (a) enteado (a). 

  

NOME GRAU DE RELAÇÃO CPF 

   

   

 
São considerados estreitos colaboradores as pessoas conhecidas por terem sociedade ou propriedade conjunta em pessoas jurídicas de 

direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, que figurem como mandatárias, ainda que por instrumento particular, ou 

possuam qualquer outro tipo de estreita relação de conhecimento público com uma pessoa exposta politicamente, ou que ainda têm o 

controle de pessoas jurídicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, conhecidos por terem sido criados para o 

benefício de uma pessoa exposta politicamente. Diante desta definição, declaro, nos termos da Resolução COAF nº 29, de 7 de Dezembro 

de 2017, que: 

 

 Possuo relação próxima com pessoas consideradas estreitos colaboradores. 

 Não Possuo relação próxima com pessoas consideradas estreitos colaboradores. 

 

Assumo total responsabilidade pelas informações prestadas, as quais substituem qualquer indicação feita anteriormente, eximindo a 
Funcorsan de qualquer responsabilidade relativa à eventual erro, omissão ou falsidade das informações prestadas e suas implicações. 
Declaro estar ciente de que deverei manter permanentemente atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a prestar 
nova declaração caso venha a ser enquadrado em quaisquer das situações apontadas nesta declaração. 
 

Data 
 
 

Assinatura 

 
CONFIDENCIAL – As informações contidas neste documento são proprietárias e para uso interno. Propriedade da FUNCORSAN. 


