
ORIENTAÇÕES 
 

A pessoa do grupo familiar do candidato, 

inclusive o próprio candidato, que necessitar 

fazer mais de uma declaração, pode fazer 

todas elas num único texto e uma única 

declaração e reconhecer firma somente dessa 

declaração, para que os gastos com 

reconhecimento de firma sejam menores. 

 

Veja o exemplo na página a seguir: 

 

 

↓ ↓ ↓ 

↓ ↓ 

 

↓ ↓ ↓ 

↓ ↓ 



DECLARAÇÃO 

 

Eu,_______________________________________________________

_____, portador(a) do documento de identidade nº 

______________________________, órgão expedidor _______________ e do 

CPF _________________________, nacionalidade 

______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço:  

_______________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________________________________, CEP 

_________________________, na cidade de ______________________, 

estado de _________, declaro para os devidos fins que 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ ... 

 

 Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular.” 

 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do declarante 

APENAS MODELO NÃO UTILIZAR ESSA FOLHA 

 



 DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE TRABALHO 

 

Eu, ______________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº 

______________________________, órgão expedidor _______________ e do 

CPF nº _________________________, nacionalidade 

______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço: 

_______________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________________________________, CEP 

_________________________, na cidade de ______________________, 

estado de _________, declaro que não possuo Carteira de trabalho e 

Previdência Social – CTPS. 

 

Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular.” 

 

 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

  

 



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDA 

 

Eu, ______________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº 

______________________________, órgão expedidor _______________ e do 

CPF nº _________________________, nacionalidade 

______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço: 

_______________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________________________________, CEP 

_________________________, na cidade de ______________________, 

estado de _________, declaro que não recebo, atualmente, salários, seguro 

desemprego, proventos, pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios 

sociais, comissões, pró-labore, outros rendimentos de trabalho não assalariado, 

rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do 

patrimônio, e quaisquer outros. Minha subsistência depende de 

_________________________________. 

 

Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular. ” 

 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do declarante 

 



DECLARAÇÃO PARA AUTONÔMO 

 

Eu, ______________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº 

______________________________, órgão expedidor _______________ e do 

CPF nº _________________________, nacionalidade 

______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço: 

_______________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________________________________, CEP 

_________________________, na cidade de ______________________, 

estado de _________, declaro que não mantenho vínculo empregatício com 

pessoa física ou jurídica mas que exerço atividade autônoma como 

______________________ recebi uma média de renda mensal nos últimos seis 

meses no valor de $____________. 

 

Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular.” 

 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

 



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AJUDA FINANCEIRA  

 

Eu, ______________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº 

______________________________, órgão expedidor _______________ e do 

CPF nº _________________________, nacionalidade 

______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço: 

_______________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________________________________, CEP 

_________________________, na cidade de ______________________, 

estado de _________, na cidade de ______________________, estado de 

_________, declaro que ajudo financeiramente  

_________________________________________________ (pessoa que 

recebe a ajuda) com o valor mensal de aproximadamente $_____________. 

 

Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular.” 

 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO 

 

Eu, ______________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº 

______________________________, órgão expedidor _______________ e do 

CPF nº _________________________, nacionalidade 

______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço: 

_______________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________________________________, CEP 

_________________________, na cidade de ______________________, 

estado de _________, declaro para os devidos fins de comprovação sob as 

penas da lei (art. 2º da lei 7.115/83), que cedi imóvel de minha propriedade para 

residência do Sr.(a) _______________________________________________, 

RG nº. _____________________________, CPF nº 

______________________, e sua família no endereço: rua 

______________________, nº  __________, bairro ______________________, 

CEP ___________________________, na cidade de 

_______________________, estado de ________. 

Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular.” 

 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do declarante 

 



DECLARAÇÃO DE ALUGUEL INFORMAL 

 

Eu, ______________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº 

______________________________, órgão expedidor _______________ e do 

CPF nº _________________________, nacionalidade 

______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço: 

_______________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________________________________, CEP 

_________________________, na cidade de ______________________, 

estado de _________, declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da 

lei que alugo imóvel sito à rua _________________________________, bairro 

_________________________, na cidade de 

___________________________, estado de _____, para o Sr.(a) 

_____________________________________________ portador(a) do CPF nº 

___________________________________ e RG nº 

________________________. Sendo cobrado o aluguel no valor de 

R$__________. 

Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular.” 

 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do declarante 



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 

Eu, ______________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº 

______________________________, órgão expedidor _______________ e do 

CPF nº _________________________, nacionalidade 

______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço: 

_______________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________________________________, CEP 

_________________________, na cidade de ______________________, 

estado de _________, declaro que recebo R$____________ mensais, do Sr. (a) 

________________________________________________que é 

_____________________________ ( grau de parentesco) referente á pensão 

alimentícia. 

  

Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular.” 

 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 

Eu, _____________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº 

______________________________, órgão expedidor _______________ e do 

CPF nº _________________________, nacionalidade 

______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço: 

_______________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________________________________, CEP 

_________________________, na cidade de ______________________, 

estado de _________, declaro, sob as penas da lei, que não recebo pagamento 

referente à pensão alimentícia em meu nome ou em nome de dependentes ou 

outros membros do grupo familiar. 

Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular.” 

 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

 
Eu, ______________________________________________________, 

nacionalidade ______________, estado civil: ________________, portador(a) 

da carteira de identidade nº _______________________, emitida por _______, 

incrito com o CPF de nº _____________________, e o Sr. (a) 

___________________________________________ com nacionalidade 

______________, estado civil: ________________, portador da carteira de 

identidade nº _______________________, emitida por _________ inscrito com 

o CPF de nº _____________________, ambos domiciliados na cidade de 

______________________________, residentes na rua 

____________________________________________, nº ______, bairro 

____________________, CEP ____________________________. 

Juridicamente capazes, declaramos, cientes das penalidades legais, que 

convivemos em união estável desde ___/___/_____, de natureza familiar, 

pública, duradoura como 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. 

Declaramos estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular.” 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do 1º declarante 

_____________________________________ 

Assinatura do 2º declarante 



DECLARAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS  

 

Eu, _____________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº 

______________________________, órgão expedidor _______________ e do 

CPF nº _________________________, nacionalidade 

______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço: 

_______________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________________________________, CEP 

_________________________, na cidade de ______________________, 

estado de _________, declaro para os devidos fins que estou separado (a) de 

corpos desde a data de  ___/___/_____, do Sr. (a) 

___________________________________________. 

Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular.” 

 

 

 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA  

 

Eu, _____________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº 

______________________________, órgão expedidor _______________ e do 

CPF nº _________________________, nacionalidade 

______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço: 

_______________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________________________________, CEP 

_________________________, na cidade de ______________________, 

estado de _________, declaro para os devidos fins que sou isento de declaração 

anual de imposto de renda pessoa física, conforme regulamento da Receita federal 

do Brasil, pois, no ano anterior não obtive rendimentos provindos de trabalho 

assalariado, proventos de aposentadorias, pensões, alugueis ou atividade rural, 

suficientes para declarar IRPF esse ano, e não me enquadro nos demais casos 

que obrigam a entrega da Declaração. 

Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular.” 

 

 

 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do declarante 



DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 
(Assinado por testemunha) 

 

Eu, _____________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº 

______________________________, órgão expedidor _______________ e do 

CPF nº _________________________, nacionalidade 

______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço: 

_______________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________________________________, CEP 

_________________________, na cidade de ______________________, 

estado de _________, declaro para os devidos fins que conheço __________ 

__________________________________________________ há ________ anos. 

O mesmo não depende financeiramente de sua família desde ______________ e 

não recebe ajuda financeira de seus pais. 

Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 

implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro vigente, 

conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou 

particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 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, se o documento é particular.” 

 

 

 

____________________________, ______de________________ de _________. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do declarante 


