
 

 
 

 

Declaração – Pessoa Politicamente Exposta 
 

Nome Completo/Razão Social 
 

CPF/CNPJ 
 

 
1- Conforme a Circular SUSEP – nº 445, de 02 de Julho de 2012, que obriga a identificação de pessoas politica-
mente expostas bem como, a prevenção e coibição do financiamento ao terrorismo: 
 
a) “Art. 4o Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham 
desempenhado, nos 5 (cinco) anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, 
cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas 
de seu relacionamento próximo. 
“§ 1o Para efeito do disposto no caput, 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; 
c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públi-
cas ou sociedades de economia mista; e 
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 Sub-
procuradores-Gerais da República 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 governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia Le-
gislativa 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.”. 
 
2- Exerce ou exerceu, nos últimos 05(cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, 
cargo, emprego ou função pública relevante? 
 
 Sim   Não 

 
3- Você se enquadra em algum dos itens acima relacionados, do art.4º da Circular 445/2012? 
 
 Sim   Não 

 
3.1- Se sim, descreva: _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________. 
 
4- Em cumprimento à Circular SUSEP 445/2012, declaro que as informações acima são verdadeiras, pelas 
quais assumo quaisquer responsabilidades, assim como me comprometo a comunicar à 
_________________________________, de imediato, eventuais alterações nas informações acima prestadas. 
 
 
_____________, ____/_________/____    ________________________________ 
Local e Data                                        Assinatura 


