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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
� _____________________________________________________________________ 

 

 
FORMULÁRIO 

 
PROVIMENTO Nº 77/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DA 
JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

Eu .................................................................................................................................................

............................, inscrito no CPF nº................................................................ 

RG............................................................ delegatário do 

Cartório ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

        DECLARO, sob minha responsabilidade, que OSTENTO a condição de substituto mais 
antigo na data da vacância desta serventia. 
 
        DECLARO, sob minha responsabilidade, que NÃO OSTENTO a condição de substituto 
mais antigo na data da vacância desta serventia. 
 

                                                (ES), ________ de  __________________ de _________. 
 

________________________________________________________ 
DECLARANTE 

 

        (SEM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM EX-TITULAR) 
 
DECLARO, sob minha responsabilidade, que NÃO guarda relação conjugal ou de 
companheirismo, parentesco (natural ou civil) ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o 3o 
(terceiro) grau, com o EX-TITULAR DESTA SERVENTIA, o(a) Sr(a). 
_________________________________________________________________________. 
 
OBS.:___________________________________________________________________ 
 
                                                (ES), ________ de  __________________ de _________. 
 

________________________________________________________ 
DECLARANTE 
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          (COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM EX-TITULAR) 
 
DECLARO, sob minha responsabilidade, que guarda relação conjugal ou de 
companheirismo, parentesco (natural ou civil) ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o 3o 
(terceiro) grau, com o EX-TITULAR DESTA SERVENTIA, o(a) Sr(a). 
_________________________________________________________________________, 
na espécie ______________________________ (Ex.: pai, mãe, filho(a), irmão(ã), tio(a), 
sobrinho(a), cunhado(a), sogro(a), genro, nora, etc.); no grau ______. 
 
                                                (ES), ________ de  __________________ de _________. 
 

________________________________________________________ 
DECLARANTE 

 
 

         (COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM MAGISTRADO DO TRIBUNAL 
LOCAL) 
 
DECLARO, sob minha responsabilidade, que: 

a) (   ) Guarda relação de parentesco (em linha reta, colateral ou por afinidade) com 
membro do Poder Judiciário ou do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, com 
membros do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público do Estado, do 
Poder Legislativo do Estado ou de membros do Poder Executivo (Governadores do 
Estado, Prefeitos e Secretário Estaduais ou Municipais) (ou com cônjuge de 
autoridade), na espécie ______________________________ (Ex.: pai, mãe, filho(a), 
irmão(ã), tio(a), primo(a), sobrinho(a), cunhado(a), sogro(a), genro, nora, etc.), no 
grau __________________, com relação à seguinte autoridade (ou cônjuge da 
autoridade)___________________________________________________________. 

 
b) (  ) Mantém vínculo de conjugal, ou companheirismo com membro do Poder 

Judiciário do Estado do Espírito Santo, na espécie: ________________________ 
(casamento ou companheirismo); com relação à seguinte autoridade 
_______________________________________. 
 

c) (   ) Guarda relação de parentesco (em linha reta, colateral ou por afinidade) com 
servidor ocupante de cargo comissionado, na espécie 
____________________________________ (Ex.: pai, mãe, filho(a), irmão(ã), tio(a), 
primo(a), sobrinho(a), cunhado(a), sogro(a), genro, nora etc.), no grau ______, com 
relação ao seguinte servidor ____________________________________________. 

 
d) (   ) Mantém vínculo de matrimônio, ou companheirismo com servidor ocupante de 

cargo comissionado, na espécie (casamento ou união estável) 
_________________________________, com relação ao seguinte servidor: 
___________________________________________________________________. 
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                                                (ES), ________ de  __________________ de _________. 
 

________________________________________________________ 
DECLARANTE 

 
        (SEM CONDENAÇÃO) 
 
DECLARO, sob minha responsabilidade, que NÃO possuo condenação transitada em 
julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado nas hipóteses dos incisos I e II e § 1o, 
do art. 3o do Provimento CNJ nº 77/2018. 
 
OBS.:___________________________________________________________________ 
 
                                                (ES), ________ de  __________________ de _________. 
 

________________________________________________________ 
DECLARANTE 

 
 

        (COM CONDENAÇÃO) 
 
DECLARO, sob minha responsabilidade, que POSSUO condenação transitada em julgado ou 
proferida por órgão jurisdicional colegiado na(s) hipótese(s) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, 
nos termos do ______________________________ do art. 3o do Provimento CNJ nº 77/2018. 
 
OBS.:_____________________________________________________________________ 
 
                                                (ES), ________ de  __________________ de _________. 
 

________________________________________________________ 
DECLARANTE 
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ANEXO I 

 
 

INFORMO, sob minha responsabilidade: 

 

(i) a relação dos substitutos em exercício na data da vacância do cargo de titular da 

Serventia, com a indicação da respectiva data em que os referidos substitutos assumiram: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

(ii) a relação dos substitutos em exercício atualmente na Serventia, com a indicação da 

respectiva data em que os referidos substitutos assumiram: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


