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               PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA 

 

 

 A FAPERS em atendimento à Instrução MPS/SPC nº 26, de 01/09/2008, e à Instrução PREVIC nº 
36, de 28/10/2021, solicita a todos os participantes que atualizem seus dados cadastrais e 
respondam ao questionamento referente à Pessoa Politicamente Exposta – PPE. Após o 
preenchimento e assinatura, enviar o formulário para a Fundação através do e-mail 
fapers@fapers.org.br. 

 

                                                   DADOS DO PARTICIPANTE 

Nome 
 

Matrícula Patroc. 
 

CPF 
 

RG 
 

Estado Civil 
 

Endereço 
 

Bairro 
 

Cidade 
 

Estado 
 

CEP 
 

Telefone Fixo 
 

Endereço Eletrônico 
 

Telefone Celular 
 

 

                            VOCÊ É PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA? 
 
     Não sou Pessoa Politicamente Exposta e não tenho relação com Pessoa Politicamente Exposta. 

     Sim, sou Pessoa Politicamente Exposta ou tenho relação com Pessoa Politicamente Exposta, como assinalado 
abaixo: 

 
     Próprio(a) participante                Enteado(a)                  Cônjuge ou companheiro(a)  

      Parente até 1° grau: pai, mãe ou filho(a)                         Representante ou procurador(a)  

 

                                                  DECLARAÇÃO 

 
Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, ciente das consequências penais e administrativas de 
eventual inverdade. Comprometo-me a informar à FAPERS, qualquer alteração nas informações prestadas neste 
formulário. 

 

       Assinatura do Participante                                       Data                                                  Local 
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Definição: 

Segundo disposto na legislação vigente, considera-se politicamente exposta a pessoa natural que desempenha 
ou tenha desempenhado, nos cinco anos anteriores, cargo, emprego ou função pública relevantes, assim como 
funções relevantes em organizações internacionais 

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 Superiores (DAS), nível 6, ou equivalente.  

III - os 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;  

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 Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;  

V - os membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral e os Subprocuradores Gerais do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas da União;  

VI - os presidentes e os tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;  

VII - os governadores e os 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; e 

VIII - 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.  

XI - São também consideradas expostas politicamente as pessoas 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.  

X - Dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado 

 

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA? 

Acesse aqui o site da FAPERS ou através do link https://bit.ly/3hDzBqP e consulte na íntegra a legislação que 
trata das Pessoas Politicamente Expostas. Permanecemos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas pelo 

email fapers@fapers.org.br ou pelo telefone (51) 3231-7444. 

PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA 
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