
Este anexo só terá validade devidamente assinado de próprio punho, em nenhuma hipótese serão 
aceitas assinaturas digitalizadas. A falta de assinatura inabilitará a inscrição. 

Observação: No caso do candidato não ser alfabetizado, deverá ser inserida a sua impressão digital. 

ANEXO VI - B (PESSOA FISICA ) 

 DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

 

Eu,____________________________________________________________, 

CPF__________________, RG ______________, representante da Instituição: 

____________________________________, inscrito CNPJ: 

______________________, em Pimenta/MG, DECLARO que todas as 

informações prestadas para o presente Edital, assim como as cópias dos 

documentos apresentados são idênticas ao original, sob pena de incorrer 

nas cominações previstas nas esferas cível, criminal e administrativa, na forma 

da lei. 

Pimenta, _____ de _________________ de 2020. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

LEI Nº 7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983 

                                                                                                                                           
Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e da outras providências. 

Art. 1º A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência 
econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interesse ou por 
procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. 

Art. 2º Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, 
administrativas e criminais previstas na legislação aplicável. 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – 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. 

Brasília, em 29 de agosto de 1983; 162º da Independência e 95º da República. 
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