
Nome social (a ser preenchido pelo(a) declarante que se identifica como trans, travesti

ou  transexual,  tendo  em  vista  o  disposto  na  Resolução  CNJ  n°  270/2018):

______________________________________________________________________

Nome civil: _____________________________________________________________

Carteira de Identidade nº: _________________________________________________

Órgão expedidor: ________________________________________________________

CPF: ______________________ E-mail: _____________________________________

Telefone(s) de contato com DDD: ___________________________________________

Considerando o disposto no art. 37, XVI, XVII e § 10 da Constituição Federal e

nos arts. 23, II, “b” e 205, da Lei n° 20.756/2020, DECLARO, sob as penas da lei  (art.

299 do Código Penal), que:

1) Ocupo  cargo  público, emprego ou função  na administração pública direta ou
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios,  incluindo as autarquias, fundações, empresas públicas,  sociedades
de  economia  mista,  suas  subsidiárias,  e  sociedades  controladas,  direta  ou
indiretamente, pelo poder público:           [___] Sim          [___] Não

1. a) Órgão/Entidade/Empresa Pública/Sociedade:

UF de exercício: Regime de previdência (RGPS ou RPPS):

Nomenclatura do cargo público, emprego ou função:

Nível de escolaridade exigido para a posse/admissão no cargo público, no emprego ou
na função ocupado(a):

Data da posse/admissão: Data do exercício:

Carga horária: Regime de dedicação exclusiva:
[___] Sim                      [___] Não

Horário de trabalho:

1. b) Órgão/Entidade/Empresa Pública/Sociedade:

UF de exercício: Regime de previdência (RGPS ou RPPS):

Nomenclatura do cargo público, emprego ou função:



Nível de escolaridade exigido para a posse/admissão no cargo público, no emprego ou
na função ocupado(a):

Data da posse/admissão: Data do exercício:

Carga horária: Regime de dedicação exclusiva:
[___] Sim                      [___] Não

Horário de trabalho:

1.1) Estou em gozo de licença ou sob suspensão contratual:   [___] Sim    [___] Não

Órgão/Entidade/Empresa Pública/Sociedade:

Nomenclatura do cargo público, emprego ou função:

Carga horária:

Horário de trabalho que deveria ser cumprido, caso não estivesse em gozo de licença
ou sob suspensão contratual: 

Motivo da licença ou da suspensão contratual: 

Período da licença ou da suspensão contratual:

2) Estou  em  disponibilidade  remunerada, nos  termos  do  art.  41,  §  3°,  da
Constituição Federal:     [___] Sim            [___] Não

Órgão/Entidade:

Nomenclatura do cargo público:

Carga horária:

Data de início da disponibilidade remunerada: 

3) Percebo proventos de aposentadoria, reserva, reforma e/ou pensão: 
[___] Sim               [___] Não

Tipo:



Órgão/Entidade/Empresa Pública/Sociedade/Iniciativa privada:

UF: Regime de previdência (RGPS ou RPPS):

Tratando-se de proventos de aposentadoria, reserva ou reforma, indicar a nomenclatura
do cargo, emprego ou função:

Tratando-se  de  proventos  de  aposentadoria,  reserva  ou  reforma,  indicar  o  nível  de
escolaridade exigido para a posse/admissão no cargo, emprego ou função: 

Ato de concessão: Data de início:

Fundamentação legal:

3.1) Tratando-se de pensão, além dos campos acima, informar também o seguinte:

a) Nome do(a) instituidor(a) da pensão: 

b) Especificar  o  vínculo  entre  o(a)  pensionista  e  o(a)  instituidor(a)  da  pensão
(decorrente,  por  exemplo,  de  casamento,  união  estável,  parentesco,  dependência
econômica etc, de acordo com a lei que ensejou o pensionamento na época): 

c) Em caso de parentesco, indicar também o grau:  

d) Data do óbito do(a) instituidor(a) da pensão: 

4)  Exerço atividade empresarial (microempreendedor individual (MEI), empresário
individual (EI),  sócio único de empresa individual  de responsabilidade limitada
(EIRELI),  sócio  único  de  sociedade  limitada  unipessoal  (SLU)  ou  sócio  de
sociedade empresária): 

[___] Sim (firma ou nome empresarial: _______________________________________

____________________________________; CNPJ nº: _________________________)

Citar a(s) atividade(s) exercida(s): ___________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

[___] Não



4.1) Participo, de fato ou de direito, de gerência ou administração de sociedade
empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada, personificada ou
não  (lembrando,  porém,  que  tal  prática  pelo(a)  servidor(a)  público(a)  constitui
transgressão disciplinar passível de suspensão, à luz do art. 202, XXXI, da Lei n°
20.756/2020):

[___] Sim. Descrever a participação: _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

[___] Não

5) Sou empregado(a) na iniciativa privada ou trabalhador(a) doméstico(a):
[___] Sim         [___] Não

Nome do(a) empregador(a):

CPF ou CNJP do(a) empregador(a): 

Indicar a UF de exercício, cargo ocupado e atribuições:

Carga horária: Horário de trabalho:

6) Outras situações:

6.1) Exerço atividade decorrente de contratação por tempo determinado com base
na Lei  n° 8.745/1993 (federal),  na Lei  n° 20.918/2020 (estadual),  em lei  estadual
anterior ou em qualquer outra lei dos demais estados-membros, Distrito Federal e
municípios:             [___] Sim                 [___] Não

Órgão/Entidade:

Objeto da contratação: 

Período:

Carga horária:

Horário de trabalho:

6.2) Exerço atividade como autônomo:   [___] Sim      [___] Não

 Local:



Tipo de atividade:

Horário de trabalho:

6.3) Exerço mandato eletivo:   [___] Sim      [___] Não

Em caso positivo, especificar:

O(A) declarante deverá preencher as declarações abaixo, caso se encaixe.

A)  Tendo  em  vista  o  disposto  no  art.  37,  XVI,  da  Constituição  Federal,
DECLARO, sob as penas da lei (art. 299 do Código Penal), que o cargo público do
quadro  de  pessoal  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás  para  o  qual  fui
nomeado(a) e serei empossado(a), será acumulado com o(s) seguinte(s):
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obs.:  neste caso,  o(a) declarante deverá comprovar,  antes de entrar em
exercício,  a  compatibilidade  de  horários,  à  luz  do  art.  24,  §  1°,  I,  da  Lei  n°
20.756/2020,  através  de  documento  elaborado  em  papel  timbrado,  com
identificação  e  assinatura  do  servidor  responsável  pelo  órgão/entidade,
descrevendo minuciosamente tal informação (carga horária (diária, semanal e
mensal), a escala de trabalho indicando os horários de entrada e de saída etc).

B) Diante da aludida acumulação, também DECLARO, sob as penas da lei (art.
299 do Código Penal), que:

[___] PERCEBO auxílio-alimentação,  auxílio-creche  e/ou  benefícios  de
espécies semelhantes. Especificá-lo(s): ___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

[___]  NÃO  PERCEBO auxílio-alimentação,  auxílio-creche  e/ou  benefícios  de
espécies semelhantes.

Obs.: qualquer que tenha sido a opção assinalada em relação ao item “B”,
o(a) declarante deverá exibir, juntamente com a presente declaração, cópia do
último contracheque. 



C)  Diante  da  proibição  de  que  trata  o  art.  37,  XVI  e  XVII  da  Constituição
Federal, DECLARO, sob as penas da lei (art. 299 do Código Penal), já ter deixado
ou  que  deixarei,  atempadamente, de  ocupar  o(s)  seguinte(s)  cargo(s)  público(s)
inacumulável(is),  incluindo  emprego  e  função,  a  fim  de  entrar  validamente  em
exercício no cargo público do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de
Goiás para o qual fui nomeado(a) e serei empossado(a):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Obs.:  neste caso,  o(a) declarante deverá comprovar,  antes de entrar em
exercício, pedido de exoneração ou vacância, à luz do art. 24, § 1°, II, da Lei n°
20.756/2020.

D) Considerando que percebo proventos de aposentadoria em decorrência do
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal e, tendo em vista o disposto no
art. 37, § 10, da Constituição Federal, DECLARO, sob as penas da lei (art. 299 do
Código Penal), que:

[___]  eles  SÃO  ACUMULÁVEIS com  a  remuneração  do  cargo  público  do
quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Goiás para o qual fui nomeado(a)
e serei empossado(a).

[___] eles NÃO SÃO ACUMULÁVEIS com a remuneração do cargo público do
quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Goiás para o qual fui nomeado(a)
e serei empossado(a). 

Obs.: sendo vedada a acumulação, o(a) declarante deverá comprovar, antes
de entrar em exercício, a opção por uma das formas de pagamento, à luz do art.
24, § 1°, III, da Lei n° 20.756/2020.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta os
seus efeitos legais.

__________________________, _______ de _________________ de ___________.

_________________________________________________________________
Assinatura do(a) declarante*

* O(A) declarante deve apor a sua assinatura em todas as vias desta declaração.


