
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

K:\## SCPROV 2016\RECEBIMENTO DE SERVIDOR\EFETIVO_COMISSIONADO\DECLARAÇOES\DECLARAÇÕES DO TST\MINUTAS WORD\1 - DADOS CADASTRAIS - SERVIDOR EFETIVO - COM RECOMENDAÇÃO 
DA CAUPE.DOCX 

 

DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 

Nome: 
 

Código: 
 

Banco:  
 Banco do Brasil     CEF     Santander     Credijustra (Banco 756, Agência 4041)     Citibank     Itaú  

Agência:                          C/C: 

Cargo: 
 
Escolaridade: 
 
Estado Civil: 
 

Tipo Sanguíneo/Fator RH: 
 

Endereço: 
 
Bairro: 
 

Cidade/UF: 
 

CEP: 
 

E-mail: 
 

Telefone fixo: 
 

Telefone celular: 
 

RAÇA/COR 
A fim de cumprir determinação contida no Manual de Orientação da Relação Anual de Informações Sociais 
RAIS/Ministério do Trabalho e Emprego, Ano-Base 1999, foi incluído o item RAÇA/COR, que deverá ser preenchido 
conforme tabela abaixo: 

 Branca - para a pessoa que se enquadrar como branca 

 Negra - para a pessoa que se enquadrar como negra 

 Amarela - para a pessoa que se enquadrar como de raça amarela (de origem   japonesa, chinesa, coreana, etc.) 

 Parda - para a pessoa que se enquadrar como parda ou se declarar como mulata, cabocla, cafuza, mameluca 
ou mestiça de negra com pessoa de outra cor ou raça 

 Indígena - para a pessoa que se enquadrar como indígena ou índia 

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob as penas do art. 299 do 
Código Penal. 
Declaro ter ciência que o Ato de minha nomeação somente será consolidado após análise e registro pelo 
Tribunal de Contas da União – TCU, em face da natureza jurídica de que se reveste (ato complexo). 

 
Brasília, _______ de _________________________ de ___________. 

 
___________________________________________________ 

Assinatura 

c046930
Novo carimbo



LEGISLAÇÃO: 
Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848/40 
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. 
 
Constituição Federal 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União, ao qual compete: 
(...) 
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração 
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo 
de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as 
melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. 
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