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DECLARAtAO SOBRE CONDltAO DE PESSOA POLlTICAMENTE EXPOSTA 

Orientatoes Gerais: 

1. Este formula rio deve ser apresentado na forma impressa e assinado. 

2. As informa~oes sao de uso estritamente confidencial. 

De<;!arQ,. de aGQrdQ com a R€:'Q~u~aQ 'OAF nQ2~ de 0711212Q171- minha cQndi~Q em reJa~aQ aQ 
enquadramento como pessoa politicamente exposta: 

_ SIM, enquadro-me como pessoa politicamente exposta. 

Nome completo: _____________________________ 

CPF: ___________________________________ 

Situa~ao*: _________________ (*Exemplos: comprador, esposa do comprador, procurador do comprador) 

_CarKolEmpreKolFun£ao: ___________________________ 

Periodo de __________ ate ________ 

ObeNa~5es: 

Rio de Janeiro, ___ de ________ de ______ 

Assinatura 

ResollJ~io COAF n029 de 07/1212017: 

Art. 10 
(. .• ) 

§1° Para fins do disposto nesta Resolu9Bo, consideram-se pessoas expostas politicamente: 

'. I - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da Uniao; 

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

a) Ministro de Estado ou equiparado; 

b} Natureza Especial ou equivalente; 

c) presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administra9Bo publica indireta; e 

d} Grupo Dire9Bo e Assessoramento Superior - DAS, nivel 6, ou equivaJente; 

111- os membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do 
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Trabalho e Eleitorais; 

IV - 0 Procurador-Geral da Republica, 0 Procurador-Geral do Trabalho, 0 Procurador-Geral da Justiya Militar e os 

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

V - os membros do Tribunal de Contas da Uniao eo Procurador-Geral do Ministerio Publico.junto ao Tribunal de Contas , 

da Uniao; 

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

VII - os governadores e secretarios de Estado e do Distrito Federal, os Deputados Estaduais e Distritais, os presidentes, 

ou equivalentes, de entidades da administrac;ao publica indireta estadual e distrital e os presidentes de Tribunais de 

Justiya, Militares, de Contas ou equivalente de Estado e do Distrito Federal; 

V\\\ - os Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Tribunais de Contas ou equivalente dos Municipios. 

§2° Para fins do disposto nesta Resoluc;ao, tambem sao consideradas pessoas expostas politicamente aquelas que, no 

exterior, sejam: 

t - chefes de estado ou de governo; 

II - politicos de escaloes superiores; 

III - ocupantes de cargos governamentais de escaloes superiores; 

IV - oficiais generais e membros de escaloes superiores do poder judiciario; 

'. v. ... executive.s. de.escaJae.s. superiores. de. empre.sas. pUbJicas;ou 

VI - dirigentes de partidos politicos. 

§3° Para fins do disposto nesta Resoluc;ao, tambem sao consideradas pessoas expostas pOliticamente os dirigentes de 

escaloes superiores de entidades de direito internacional publico ou privado. 

§4° ( ... )  

§5° ( ...)  

§6° A condic;ao de pessoa exposta pOliticamente perdura ate cinco anos contados da data em que a pessoa deixou de  

se enquadrar nos §§ 1°, ? e 3° deste artigo.  

Art. 2° As pessoas reguladas pelo COAF devem dedicar especial atenc;ao as opera¢es ou propostas de operagoes  

envolvendo pessoa exposta politicamente, bem como com seus familia res, estreitos colaboradores e ou pessoas  

juridicas de que participem, observando, nos casos de maior risco, pelo menos os seguintes procedimentos:  

I - ( ... )  

II - ( ...)  

tH-- t...,.  

§1° Para fins do disposto no caput sao considerados familiares os parentes, na linha direta, ate 0 segundo grau, 0  

cOnjuge, 0 companheiro, a companheira, 0 enteado e a enteada.  

§2° Para fins do disposto no caput sao considerados estreitos colaboradores:  

'. l -1les.SQa6. naturals. ql.le .s&Q QQon!1Gi.a.as. .RQ( terem. -&GGie.da<ie QU. P(QP(1e<ia<ie <lOn-junta e.fl'l pessQa& iw{~GaS. <i.e. <1ir-eitQ 

privado ou em arranjos sem personalidade juridica, que figurem como mandatarias, ainda que por instrumento 

particular, ou possuam qualquer outro tipo de estreita relac;ao de conhecimento publico com uma pessoa exposta 

politicamente; 

II - pessoas naturais que tem 0 controle de pessoas juridicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade 
jurfaica, conhecidos por terem sido cliados para 0 beneflcio de uma pessoa exposta politicamente. 


