
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Data

Chefia imediata:

Data

   /               /

Desembargador Presidente

   /               /

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS                              

TERMO DE COMPROMISSO DE POSSE

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE

    FORMULÁRIO XXXIV NP 02

Aos ______________________ dias, do mês de ___________________ do ano de _______,

no Gabinete do Excelentíssimo Senhor Desembargador

____________________________________________________ Presidente do Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, compareceu o (a) Doutor (a)

_______________________________________________________________________ e,

depois de exibir o título de nomeação, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de

____/____/_______, bem como apresentou documentação comprobatória de que encontra-se em

pelo exercício dos direitos civis e políticos; possui nacionalidade brasileira; encontra-se em dia com

as obrigações eleitoriais, e, para o caso de ser do sexo masculino, também com as militares; possuia,

na ocasição da inscrição definitiva, 03 (três) anos de atividade jurídica, exercida após obtenção do

grau de bacharel em Direito; teve, na investigação procedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do

Espírito Santo, comprovados bons antecedentes morais e sociais, bem como saúde física e mental e

características psicológicas adequadas ao exercício do cargo; não possui senteça criminal

condenatória transitada em julgado, não está sendo processado criminalmente e não sofreu

penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional; além de ter cumprido

todas as determinações constantes no Edital nº _____ - TJES e comprovado que conhece o Hino

Nacional, prestou o seguinte compromisso: "PROMETO DESEMPENHAR COM FIDELIDADE OS

DEVERES DE MEU CARGO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR CONTITUIÇÃO FEDERAL E AS

LEIS, DISTRIBUINDO SERENA JUSTIÇA E PUGNANDO SEMPRE POR SEU PRESTÍGIO E

AUTORIDADE". Para constar, foi lavrado o presente termo, pela Secretaria de Gestão de Pessoas e

eu ____________________________________________________, Secretária da Secretaria

de Gestão de Pessoas, subscrevo.                                                              

                                                                                                                                                     

TERMO DE COMPROMISSO QUE PRESTA O (A) DOUTOR (A) _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

PARA EXERCER O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO.  

Assinatura do Coordenador de Recursos Humanos 

Assinatura do Secretário de Gestão de Pessoas

Assinatura do Magistrado


	TERMO DE COMPROMISSO QUE PRESTA O A DOUTOR A 1: 
	TERMO DE COMPROMISSO QUE PRESTA O A DOUTOR A 2: 
	do: 
	Senhor: 
	Desembargador: 
	Santo: 
	Eletrônico: 
	pelo exercício dos direitos civis e políticos possui nacionalidade brasileira encontrase em dia com: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Nacional prestou o seguinte compromisso PROMETO DESEMPENHAR COM FIDELIDADE OS: 
	de Gestão de Pessoas subscrevo: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 


