
do estado de goiás

tribunal
de justiça Declaração de parentesco

A  comissão instituída pelo Decreto nº 1709/2009 convoca V. Sa. para responder a Declaração de 
Parentesco, em cumprimento às determinações constantes na Resolução nº 07, de 18/10/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), publicada no DJ, Seção 1, de 14/11/2005, quanto à existência ou não de relação 
familiar ou de parentesco que importa prática vedada pela referida Resolução, sob pena de responsabilização 
administrativa e penal, na forma da legislação vigente.

Assim, V. Sa. deverá preencher, responder e assinar o formulário abaixo, encaminhando-o à Diretoria 
de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Exerce cargo em comissão ou função gratificada diretamente subordinada ao cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta (pai, mãe, avó, avô), colateral (tios) ou por afinidade (sogro, sogra, 

genro, nora), até o terceiro grau, inclusive magistrado de 1º e 2º grau vinculado ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás? (Art. 2º, I, da Resolução 07/2005, CNJ)

[       ] Não            [       ]Sim

Exerce cargo em comissão ou função gratificada diretamente subordinada ao cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta (pai, mãe, avó, avô), colateral (tios) ou por afinidade (sogro, sogra, 

genro, nora), até o terceiro grau, inclusive de servidor investido em cargo de direção ou assessoramento? 

(Art. 2º, III, da Resolução 07/2005, CNJ)

[       ] Não            [       ]Sim

Exerce cargo em comissão ou função gratificada diretamente subordinada ao cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta (pai, mãe, avó, avô), colateral (tios) ou por afinidade (sogro, sogra, 

genro, nora), até o terceiro grau, inclusive; ou exerce cargo ou função em circunstância capaz de 

caracterizar ajuste para burlar a regra das questões anteriores, mediante reciprocidade nas nomeações 

ou designações? (Art. 2º, II, da Resolução 07/2005, CNJ)

[       ] Não            [       ]Sim

Em caso afirmativo, qual a relação de parentesco?

1º Grau:   

[     ] Pai/Mãe    [     ] Filho    [     ] Sogro(a)    [     ] Genro/Nora    [     ] Padrasto/Madrasta   [     ] Enteado(a)

2º Grau:   

[     ]Avô/Avó    [     ] Neto(a)    [     ] Irmão/irmã    [     ] Cunhado(a)

3º Grau:   

[     ] |Tio(a)    [     ] Sobrinho(a)    [     ] Cônjuge/Companheiro(a)

Especificar nome e cargo de cada uma das pessoas com quem mantém relação de parentesco:

Nome: 

Cargo/Função Comissionada:

Cargo Efetivo:

__________________________, ____ de _______________de 20___.

Declarante: _______________________________________________
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