
Declaração de Recebimento de Pensão Alimentícia 

 

 

Eu ____________________________________________________________________, 

RG _________________,CPF _____________________,  declaro sob penas da lei que recebo 

pensão alimentícia em nome de ___________________________________________________ 

no valor de R$ _______________. 

 

Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art.299, do código Penal, que versa sobre 

declarações falsas, documentos forjados e adulterados, constituindo-se em crime de falsidade 

ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações prestadas 

poderá indeferir a solicitação do estudante. 

 

 

Curitiba, ________ de _____________________ de _______ 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

(Reconhecer em cartório por semelhança) 

 

 

 

 

 



 

Declaração de NÃO Recebimento de Pensão Alimentícia 

 

 

Eu ____________________________________________________________________, 

RG _________________,CPF _____________________,  declaro sob penas da lei que NÃO 

recebo pensão alimentícia em nome de _____________________________________________. 

 

Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art.299, do código Penal, que versa sobre 

declarações falsas, documentos forjados e adulterados, constituindo-se em crime de falsidade 

ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações prestadas 

poderá indeferir a solicitação do estudante. 

 

 

Curitiba, ________ de _____________________ de _______ 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

(Reconhecer em cartório por semelhança) 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

 

Eu, _________________________________________, nacionalidade:_______________, estado 

civil:_____________________, profissão:______________________, portador da Carteira de 

Identidade nº________________________ CPF_______________________________________, 

e ___________________________________________, nacionalidade:______________, estado 

civil:_____________________, profissão:______________________, portadora da Carteira de 

Identidade nº______________________, CPF _____________________________________,  

ambos domiciliados nesta cidade e residente na ______________________________________ 

______________________________ n°_____. Complemento __________  Bairro:____________, 

CEP________________, juridicamente capazes, DECLARAMOS, cientes das penalidades legais, 

que convivemos em UNIÃO ESTÁVEL desde _____/_____/_______, de natureza familiar, pública 

e duradoura com o objetivo de constituição da família nos termos dos artigos 1723 e seguintes do 

Código Civil. Assim sendo, por ser o aqui declarado a mais pura expressão da verdade, assinamos 

esta Declaração para que surta seus efeitos legais. 

 

Curitiba, _____ de ______________ de _______. 

____________________________________ 

1° Declarante 

 

____________________________________ 

2° Declarante 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE ISENÇAO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA 

 

 

Eu, ____________________________________________________ RG ___________________ 

CPF n° ________________________, declaro ser isento (a) de Declaração de Imposto de Renda 

de Pessoas Física. 

 

Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art.299, do código Penal, que versa sobre 

declarações falsas, documentos forjados e adulterados, constituindo-se em crime de falsidade 

ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações prestadas 

poderá indeferir a solicitação do estudante. 

 

Curitiba, ______ de ___________________ de 20______. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Declarante 

 


