DECLARAÇÃO DE RENDA

Eu, ______________________________________________________________________________
NOME COMPLETO
Residente à ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
RUA, Nº, BAIRRO E CIDADE

Portador do CPF _______________________e RG __________________________________,
DECLARO, para os devidos fins, sob as penas do Art. 299 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40*, que:

(

) não tenho renda, obs.;___________________________________________

(

) não tenho renda, estou desempregado(a).

(
.

) tenho renda média mensal de R$____________,como____________________________autônomo(a)
(Profissão/ocupação)

Cidade, _____ de ______________ de 20_____.

__________________________________________________
ASSINATURA DO DECLARANTE
RECONHECER EM CARTÓRIO POR SEMELHANÇA

*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 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1
(um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Eu, _____________________________________________, RG _________________, CPF
____________________________________, declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que sou
Isento de Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física, conforme regulamento da
Receita Federal do Brasil. Pois no ano anterior não obtive rendimento provindos de trabalho
assalariado, proventos de aposentadorias, pensões, aluguéis ou atividade rural suficientes para
declarar IRPF neste ano, e não me enquadro nos demais casos que obrigam a entrega da
Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física.

_____________________________, _____ de__________________ de ________

______________________________________________
Assinatura

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu_____________________________________________________________,RG
n°___________________________, 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 201__.

Assinatura do Declarante

Reconhecer em cartório por semelhança

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu, ____________________________________________________________________,
RG nº ______________________, CPF nº ___________________________, DECLARO que
contribuo financeiramente com as despesas de_________________________________em
R$______________, referente à pensão alimentícia.

Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art. 299, do Código Penal, que versa sobre
declarações falsas, documentos forjados ou 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 QUE NÃO RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu ____________________________________________________________ portador (a) do
CPF ______________________________________________, declaro sob as penas da lei que
não

recebo

pagamento

referente

à

pensão

alimentícia

em

nome

de

___________________________________________.
Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art. 299, do Código Penal, que versa sobre
declarações falsas, documentos forjados ou 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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA CEDIDA

(O documento deve ser de próprio punho no verso do comprovante de
Residência)

Eu, (especificar nome completo), RG nº (especificar número), CPF nº (especificar número),
residente no endereço (especificar rua, nº, bairro, cidade/estado), declaro, para os devidos fins,
ceder de maneira informal o imóvel de minha propriedade, situado (especificar o endereço do
imóvel cedido) para a residência de (especificar nome completo), não havendo cobrança de taxa
mensal.
Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art. 299, do Código Penal, que versa sobre
declarações falsas, documentos forjados ou 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.

(Especificar cidade), _______ de _______________ de ________

__________________________________
Assinatura do cedente

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DA CTPS

Eu, _____________________________________________, RG _________________, CPF
____________________________________, declaro, para os devidos fins e efeitos de direito, sob
pena

de

responsabilidade

civil

e

penal,

que

foi

perdido

/

extraviado

no

_______/_______/________ meu documento de Carteira de Trabalho e Previdência Social.

_____________________________, _____ de__________________ de ________

______________________________________________
Assinatura

dia

DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

Eu, _________________________________________, nacionalidade:_______________, estado
civil:_____________________, profissão:______________________, portador da Carteira de
Identidade nº______________________, e ___________________________________________
_______________________________________________,
estado

civil:_____________________,

nacionalidade:_________________,

profissão:______________________,

portadora

da

Carteira de Identidade nº______________________, ambos domiciliados nesta cidade e residente
na _____________________________________________________________, n°__________.
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

