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DECLARAÇÃO DE NÃO ATUAÇÃO COMO GERENTE E/OU 
ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE PRIVADA 

Eu,__________________________________________________________________, CPF______________________, 
declaro que estou ciente de que ao servidor público federal é proibido atuar como gerente ou administrador de 
sociedade privada1 ou exercer o comércio, bem como, exercer diretamente atividade de forma profissional e organizada 
visando a produção ou circulação de bens ou serviços2, nos termos do inciso X, do art. 117 e parágrafo único, “i” e “ii” 
da Lei n. 8.112/903. 

 
Sobre a atuação como gerente/ administrador/atividade de forma profissional e organizada e/ou de 
comércio: 
 
         NÃO EXERÇO atividade privada como gerente, administrador de sociedade privada, tampouco possuo 
atividade de forma profissional e organizada e/ou atuo em atividade de comércio.  
 
Sobre ser Acionista, Cotista ou Comanditário e/ou Participar de Conselhos de Administração e fiscal de 
empresas ou entidades privadas: 
 
         SOU ACIONISTA, COTISTA OU COMANDITÁRIO E PARTICIPO de Conselhos de 
Administração e Fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no 
capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. 
 
         SOU ACIONISTA, COTISTA OU COMANDITÁRIO, MAS NÃO PARTICIPO de Conselhos de 
Administração e Fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no 
capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. 
 
         NÃO SOU ACIONISTA, COTISTA OU COMANDITÁRIO E NÃO PARTICIPO de Conselhos de 
Administração e Fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no 
capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; 
 

Responsabilizo-me pela veracidade das informações acima prestadas, sob pena de responder 
civil, penal e administrativamente. 

 
São Paulo,______de__________________de 20_____. 

 
____________________________________________ 

                                                                                              Assinatura 

                                                 
1 Gerência está relacionado ao controle de todo tipo de bens da sociedade; Administração refere-se ao acompanhamento, supervisão e execução dos 
serviços prestados pela sociedade. 
2 CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações; II - as sociedades; III - as fundações. IV - as 
organizações religiosas; V - os partidos políticos; VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.  
3 Art. 117. Ao servidor público é proibido: [...] X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, 
exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; [...]. Parágrafo único.  A vedação de que trata o inciso X do 
caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos: I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União 
detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; [...] 

 


