DECLARAÇÕES QUE SERÃO PREENCHIDAS NO DIA DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E REVISADAS E ASSINADAS NO DIA DA POSSE:
SOMENTE PARA CONHECIMENTO. NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR!
Declaração de não registrar antecedentes criminais no âmbito da Justiça Militar e de não estar incluso no art. 137 da Lei 8.112/90;
	Declaração de acumulação de outro cargo, emprego ou função pública, quando for o caso, ou negativa de acumulação;
	Declaração para fins de Teto Remuneratório Constitucional;
	Declaração para fins previdenciários;
	Declaração de Não Inscrição na OAB;
Declaração de Bens e Rendas. *


* Caso haja muitas informações a serem preenchidas na declaração de bens e rendas, a fim de agilizar a entrega dos documentos e preenchimento das declarações, o candidato poderá preencher previamente em documento eletrônico (Word ou Libre Office), e enviar ao cadastro@jfrs.jus.br, para que o texto seja colado na declaração.


DECLARAÇÃO DE NÃO REGISTRAR ANTECEDENTES CRIMINAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR E DE NÃO ESTAR INCLUSO NO ART. 137 DA LEI 8.112/90

Candidato(a) nomeado(a):  
Cargo / Especialidade:       
 
Eu, acima qualificado, declaro para fins de posse no referido cargo junto ao quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1ª Instância, não registrar antecedentes criminais no âmbito da Justiça Militar. Declaro, ainda, não estar incurso no artigo abaixo relacionado – Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais – que dispõe:
 
"Art 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do art. 117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em Cargo Público Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Parágrafo Único. Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.”
Em complementação ao artigo anterior, citamos:
 
“Art 117.  Ao servidor é proibido:
IX – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública.
XI – atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistência de parentes até segundo grau, e de cônjuge ou companheiro.
 
Art 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I      - crime contra a administração pública.
IV    - improbidade administrativa
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos.
X      - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.
XI     - corrupção”
 


DECLARAÇÃO NEGATIVA DE ACUMULAÇÃO REMUNERADA

Candidato(a) nomeado(a):  
Cargo / Especialidade:       
 
Eu, acima qualificado, em consonância com o disposto nos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 118 e seus parágrafos, da lei 8.112/90, de 10.12.90, declaro, sob as penas da lei, para fins de posse no cargo acima descrito, junto a esta  Justiça  Federal de 1ª Instância, que não exerço qualquer cargo ou função pública junto à Administração Pública, às Autarquias, Fundações ou Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, nem percebo proventos decorrentes de aposentadoria inacumulável com o cargo em que tomarei posse.
 
Declaro, outrossim, estar ciente de que devo comunicar a esta Justiça qualquer alteração que vier a ocorrer em minha vida funcional, que não atenda  às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de instaurar-se o processo administrativo disciplinar de que trata o artigo 133 da Lei 8.112/90.



DECLARAÇÃO PARA FINS DE TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL
 
Candidato(a) nomeado(a):  
Cargo / Especialidade:       
 
Situação: ativo do quadro da SJRS
 
 
(  ) Declaro, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal que NÃO RECEBO rendimentos provenientes de outros órgãos ou entidades da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
                                                                                                      
(   ) Declaro, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal, que, além, dos rendimentos percebidos pela Justiça Federal de Primeiro Grau – RS, RECEBO rendimentos provenientes de outros órgãos ou entidades da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, a seguir discriminados:
 
Órgão/Entidade
Data de início
Código do rendimento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Código do rendimento
1
Cargo ou emprego público
4
Pensão estaturária civil ou militar
2
Cargo em comissão ou função de confiança
5
Subsídio
3
Proventos de aposentadoria ou reforma
6
Outro tipo de rendimento
 
 
Especificar outro tipo de rendimento (código 6):
________________________________________________________________________________________________________________
DECLARO, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas neste documento.
APRESENTO, anexa, cópia do contracheque atualizado das fontes pagadoras acima relacionadas.
DECLARO, ainda, que estou ciente da obrigatoriedade de apresentar cópia de contracheque quando sobrevier alteração no valor usualmente recebido ou pagamento de valores atrasados ou referentes a exercícios anteriores, assim como de comunicar a esta Seccional, a partir do momento em que passar a perceber valores oriundos de fontes pagadoras não declaradas acima.

DECLARAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS
 
FORMULÁRIO A SER PREENCHIDO PELO CANDIDATO NOMEADO, NA DATA DE POSSE NO CARGO JUNTO AO QUADRO DESTE TRIBUNAL.
 
Candidato(a) nomeado(a): 
Cargo / Especialidade:       
 
1. Informe se em 31 de dezembro de 2003 estava vinculado a regime próprio de previdência da União, Estado/DF ou Município (servidor público estatutário):
(  ) Sim
(  ) Não
 2. Informe se em 13 de outubro de 2013 estava vinculado a regime próprio de previdência da União, Estado/DF ou Município (servidor público estatutário):
(  ) Sim
(  ) Sim, com limitação ao teto das aposentadorias pelo INSS.
(  ) Não
 
CASO VOCÊ TENHA ASSINALADO UMA DAS ALTERNATIVAS “SIM” NA QUESTÃO ANTERIOR E PERMANECEU NO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO ATÉ A DATA IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO EXERCÍCIO NESTE TRIBUNAL, FAVOR PREENCHER OS CAMPOS QUE SEGUEM:
 
3. Indique a forma pela qual está se processando o desligamento do cargo público anteriormente ocupado e a respectiva data:
 
(    ) exoneração a contar de ____/____/_____;
(    ) vacância por posse em outro cargo público inacumulável (artigo 33, inciso VIII, da Lei nº 8.112/90) a contar de ____/____/_____;
 
4. Informe o nome do(s) órgão(s) ao(s) qual(is) estava vinculado(a) de 31/12/2003 até o ingresso nesta SJRS, bem como os períodostrabalhados:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
* Atenção: apresentar documento(s) comprobatório(s) - certidão de regime jurídico e previdenciário – do(s) Órgão(s) onde atuou pelo menos desde 13/10/2013, para fins de comprovação dos fatos ora informados, e para que sejam evitados eventuais contratempos, o mais breve possível.

Os documentos acima podem ser substituídos pela averbação das Certidões de Tempo de Contribuição junto à Seção de Pessoal / NGF. A solicitação de averbação de tempo de serviço anterior ao exercício nesta Seção Judiciária poderá ser requerida pelo servidor mediante formulário da Intranet-Central de Recursos Humanos (no menu Carreira > Averbações > Tempo de Serviço e Contribuição), a ser encaminhado à Seção de Pessoal / NGF, juntamente com a(s) certidão(ões). Mais informações sobre averbação de tempo de serviço podem ser obtidas junto à Seção de Pessoal / NGF, no e-mail pessoal@jfrs.gov.br



DECLARAÇÃO DE NÃO INSCRIÇÃO NA OAB

Candidato(a) nomeado(a): 
Cargo / Especialidade:       
 
Eu, acima qualificado, declaro, sob as penas da lei, para fins de posse na cargo acima descrito, que NÃO POSSUO inscrição na OAB.

DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS

Candidato(a) nomeado(a): 
Cargo / Especialidade:       
 
Eu, acima qualificado, declaro para fins de posse no cargo acima descrito, do Quadro Permanente de pessoal da Justiça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em cumprimento às disposições legais pertinentes  (art. 13, § 5º, da lei nº 8.112/90 c/c art. 13 da Lei nº 8.492/92 regulamentado pelo Decreto nº 978/93; Lei 8.730/93 e Instrução Normativa nº 5/94 do Tribunal de Contas da União) que:
 
a. (   ) Não possuo bens e valores patrimoniais que se enquadrem entre os elencados no item b.
b. (   ) Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro abaixo (imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações ou quaisquer outros bens e valores patrimoniais localizados no País ou no exterior):
Obs.: a presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, companheiro(a), filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência econômica do declarante, podendo ser substituída por cópia da última declaração do Imposto de Renda (acompanhada de original e comprovante de entrega).

DISCRIMINAÇÃO DO BEM
VALOR (R$)











