
DECLARAÇÃO DE RENDA DE AUTÔNOMO, PRESTADOR DE SERVIÇOS OU 

PROFISSIONAL LIBERAL 

 

Eu, ______________________________________________________, RG: _________________, 

CPF: ______________________________, residente na ________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

DECLARO para os devidos fins que sou:  

 

(  ) Trabalhador informal  

(  ) Trabalhador temporário  

(  ) Trabalhador autônomo/liberal  

(  ) Produtor rural  

( ) Empresário/Microempreendedor Individual ou pessoas com participação em 

cotas de empresas ou microempresas. 

 

Exercendo atualmente a profissão/ocupação de __________________________________ 

e recebendo mensalmente o valor aproximado de R$ ______________________________. 

 

Declaro ainda estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha 

inteira responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, estarei sujeito às 

sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 

10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979 e Artigos 171 e 299 do Código 

Penal.  

 

______________________________, ________ de _________________ de 2022.  

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 

Letra Legível 



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS 
 

 

 

Eu, ___________________________________________________, RG: ____________________, 

CPF: ______________________________, residente na ________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

DECLARO NÃO RECEBER NENHUM RENDIMENTO. Declaro ainda que estou 

ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira 

responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, estarei sujeito às sanções 

previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do Art. 10 do 

Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979 e Artigos 171 e 299 do Código Penal.  

 

 

 

 

__________________________, ________ de _________________ de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Declarante 
Letra Legível 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE TERCEIROS 

 

 

Eu, ____________________________________________________, RG: ___________________, 

CPF: ________________________________, residente na ______________________________ 

________________________________________________________________________________, 

DECLARO que AJUDO FINANCEIRAMENTE ____________________________________ 

________________________________________, com o valor mensal de aproximadamente 

R$ _________________________. Declaro ainda que estou ciente de que as informações 

que estou prestando são de minha inteira responsabilidade e que, no caso de 

declaração falsa, estarei sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o 

disposto no parágrafo único do Art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 

1979 e Artigos 171 e 299 do Código Penal.  

 

 

 

_______________________________, _______ de _________________ de 2022.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do (a) Declarante 

Letra Legível 
 

  



DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL 

 

 

Eu, _______________________________________________, RG: ________________________, 

CPF: ____________________________, residente na __________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

DECLARO que POSSUO RENDIMENTOS DE ALUGUEL no valor de 

R$ _________________, referente ao imóvel situado na ______________________________ 

________________________________________________________________________________. 

Declaro ainda que estou ciente de que as informações que estou prestando são de 

minha inteira responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, estarei sujeito às 

sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do Art. 

10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979 e Artigos 171 e 299 do Código 

Penal.  

 

 

 

______________________________, _______ de _________________ de 2022.  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Declarante 
Letra Legível 

 

 

  



DECLARAÇÃO DE ALUGUEL SEM CONTRATO 

 

 

 Eu, ___________________________________________________, RG: ___________________, 

CPF: ____________________________, residente na __________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

DECLARO que ALUGO ATUALMENTE O IMÓVEL situado na 

_________________________________________________________________________________ 

para o(a) Sr(a) __________________________________________________________________, 

RG: ___________________, CPF: _______________________, desde ______/______/_______ 

até os dias atuais, pelo valor mensal de R$ ____________________. Declaro ainda estar 

ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira 

responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, estarei sujeito às sanções 

previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do Art. 10 do 

Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979 e Artigos 171 e 299 do Código Penal.  

 

 

______________________________, _______ de _________________ de 2022.  

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Declarante 
Letra Legível 

 

  



DECLARAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO 

 

 

Eu, ________________________________________________, RG: _______________________, 

CPF: ____________________________, residente na __________________________________ 

________________________________________________________________________________,

DECLARO que CEDO ATUALMENTE o imóvel sito à ______________________________ 

________________________________________________________________________________, 

para o(a) Sr(a) ________________________________________________________________, 

RG: ____________________, CPF: __________________________, desde _____/_____/_____ 

até os dias atuais. Declaro ainda que estou ciente de que as informações que estou 

prestando são de minha inteira responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, 

estarei sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no 

parágrafo único do Art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979 e Artigos 

171 e 299 do Código Penal.  

 

 

 

_______________________________, _______ de _________________ de 2022.  

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Declarante 
Letra Legível 

 

  



DECLARAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 

 

Eu, __________________________________________________, RG: _____________________, 

CPF: _______________________________, residente na _______________________________ 

________________________________________________________________________________, 

DECLARO que: 

 

( ) RECEBO pensão alimentícia no valor mensal de R$ ____________________, 

proveniente da guarda de ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

 

( ) PAGO pensão alimentícia no valor mensal de R$ ___________________, proveniente 

da guarda de ___________________________________________________________________. 

 

Declaro ainda que estou ciente de que as informações que estou prestando são de 

minha inteira responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, estarei sujeito às 

sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do Art. 

10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979 e Artigos 171 e 299 do Código 

Penal.  

 

 

_______________________________, _______ de _________________ de 2022.  

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 
Assinatura do (a) Declarante 

Letra Legível 
  



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO ANUAL - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA 

 

 

Eu, ____________________________________________________, RG: ___________________, 

CPF: ________________________________, residente na ______________________________ 

________________________________________________________________________________, 

DECLARO 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 atividades rurais 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. Declaro ainda que estou 

ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira 

responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, estarei sujeito às sanções 

previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do Art. 10 do 

Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979 e Artigos 171 e 299 do Código Penal.  

 

 

______________________________, _______ de _________________ de 2022.  

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Declarante 
Letra Legível 

 


