
TERMO ESPECIAL DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA 
Plano de Benefícios do Poder Judiciário da União, do Ministério Público 

da União e do Conselho Nacional do Ministério Público (JusMP-Prev) 

Patrocinador Cargo efetivo 

Nome completo (sem abreviações) CPF 

DECLARO que enquadro-me no conceito de pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução Normativa MPS/SPC 26, de 1º/9/2008, e 
Resolução COAF 29, de 7/12/2017. 

A referida Instrução Normativa MPS/SPC 26/2008 define como pessoa politicamente exposta “o agente público que desempenha ou tenha 
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 e outras pessoas de seu relacionamento próximo”. 

Marcar o cargo/função exercida pela declarada pessoa politicamente exposta: 
 detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União; 
 ocupantes de 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; 
 Membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais; 
 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; 
 membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; 
 presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos; 
 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; 
 Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Tribunais de Contas ou equivalente dos Municípios. 

Se for em relação a terceiro, marcar a vinculação com a pessoa politicamente exposta: 
parente até 2º grau, na linha direta: avô, avó, pai, mãe, filho(a) ou neto(a); 
 cônjuge ou companheiro(a); 
enteado(a); e 
 representante Legal. 

Nome completo (sem abreviações da pessoa, considerada politicamente exposta) CPF 

DECLARO, ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo total responsabilidade pela fidelidade destas, 
estando ciente que a Funpresp-Jud poderá, a qualquer momento, exigir a comprovação das informações ora prestadas. 

__________________________, ____/ ____/ ________. 
Local e data 

_____________________________________________ 
Assinatura do(a) participante 

Para uso do Responsável da Área de Pessoal do Órgão/Entidade atual ou Funpresp-Jud: 

__________________________, ____/ ____/ ________. 
Local e data do protocolo 

_____________________________________________ 
Carimbo e assinatura do(a) responsável 

Destino do formulário: A via original protocolada deve ser arquivada na pasta funcional; uma cópia deve ser entregue ao(à) participante e outra ser enviada à 
Funpresp-Jud, via portal do patrocinador ou, no caso de Órgão/entidade não patrocinador do Plano JusMP-Prev(1), via email arquivos@funprespjud.com.br. 

mailto:arquivos@funprespjud.com.br
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