DECLARAÇÃO - NEPOTISMO
PARA ANÁLISE DA ADMISSÃO DE
PRESTADOR(A) DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO
DECRETO JUDICIÁRIO 900/17

Para subsidiar o preenchimento desta Declaração, informamos abaixo as diversas
possibilidades de relação familiar que podem ocasionar o impedimento, nos
termos do artigo 4º, § 5º e artigo 7º, inciso IV, ambos do Decreto Judiciário nº 900,
de 29 de novembro de 2017, deste Poder Judiciário:
1. CÔNJUGE OU COMPANHEIRO;
2. PARENTESCO:

1º Grau
2º Grau
3º Grau

Linha reta ascendente
Pai / Mãe
Avô / Avó
Bisavô / Bisavó

Linha reta descendente
Filho(a)
Neto(a)
Bisneto(a)

Linha colateral
Irmão (ã)
Sobrinho(a) / Tio(a)

3. AFINIDADES DECORRENTES DE CASAMENTO/UNIÃO ESTÁVEL:

1º Grau
2º Grau
3º Grau

Linha reta ascendente
Sogro(a)
Pai / Mãe do(a)
Sogro(a)
Avô(ó) do(a) Sogro(a)

Linha reta descendente
Enteado (a)
Filhos(as) do(a)
Enteado(a)
Netos(as) do(a)
Enteado(a)

Linha colateral
Cunhado(a) – Irmão(ã)
do Cônjuge
Sobrinho(a) / Tio(a) do
Cônjuge

4. AFINIDADES DECORRENTES DE CASAMENTO/UNIÃO DOS PARENTES CONSAGUÍNEOS:

1º Grau
2º Grau
3º Grau

Linha reta ascendente
Padrasto / Madrasta
Pai / Mãe do(a)
Padrasto/Madrasta
Avô(ó) do(a) Padrasto
/
Madrasta

Linha reta descendente
Genro / Nora
Cônjuge do(a) Neto(a)
Cônjuge do(a)
Bisneto(a)

Linha colateral
Cunhado(a) – Cônjuge
do(a) irmão(ã)
Cônjuge do (a)
Sobrinho(a) / Tio(a)

A omissão poderá ensejar o crime de FALSIDADE IDEOLÓGICA :
“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a
três anos, e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do
cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena
de sexta parte.” (Código Penal)

Preencher todos os campos e assinar.

DECLARACÃO - NEPOTISMO
VEDAÇÃO DE NEPOTISMO E SUBORDINAÇÃO.
(Decreto Judiciário nº 900/17)

,

Eu,
abaixo-assinado(a), portador(a) do RG sob nº
, indicado(a)

e CPF sob nº
para

exercer

ATIVIDADES DE

PRESTADOR(A) DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO junto ao Poder Judiciário do Estado do
Paraná, declaro, sob as penas da lei, que (assinalar com ‘X’):
NÃO POSSUO grau de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, bem como, de cônjuge ou companheiro(a) com membros do Poder
Judiciário ou servidor investido em cargo de direção, de chefia ou de assessoramento no
Poder Judiciário Estadual.

POSSUO (verificar tabela e preencher abaixo)
Nome do(s) parente(s)

Qual o parentesco

Cargo ou função que ocupa

Preencher os seguintes dados pessoais (informações obrigatórias):
Estado civil:
( )Solteiro(a)

( )Casado(a)

( )Divorciado(a)/Separado(a)

( )União estável

Nome do Cônjuge ou Companheiro(a), se possuir:
Data do casamento ou do início da união estável:

DECLARO estar ciente das cominações legais (penais) as quais estou sujeito(a) caso as
informações prestadas nesta declaração não sejam verdadeiras.
,
Local

de
Dia

de
Mês

___________________________________________________________
Assinatura

.
Ano

