DECLARAÇÃO DE ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Eu;

________________________________________________________,

portador

da

carteira

de

identidade nº ____________ órgão expelido; ______ /PA CPF;________________ residente e domiciliada
(o) no endereço; _______________________________________________________________________,
bairro:_____________________________, nº, _______, CEP; ________________________.
Venho por meio deste declaro que sou isento de declarar o imposto de renda pelos (s) motivo (s) de não
possuir rendimento anual para o mesmo.
Declaro ainda que esta declaração segue em conformidade com a edição da instrução normativa RFB no
864 de 25 de julho de 2008; relatando que deixou de existir a declaração anual de isento a partir de 2008;
também segue em conformidade com o previsto na lei no 7.115/83 relatando que a isenção poderá ser
comprovada mediante de declaração escrita e assinada pelo próprio interessado.
Declaro ainda a inteira responsabilidade pelas informações contidas nestes instrumentos, estando ciente de
que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam na perda
de vaga.

DECLARAÇÃO

DE

DESEMPREGADO

OU

LAR

Declaro para os devidos fins, de comprovação de carência/dependência econômica e sob as
penalidades

da

lei

nº

7.115

de

29

de

agosto

de

1983,

________________________________________________________de

que

eu

nacionalidade

_______________, estado civil ____________________, não estou exercendo nenhum tipo de
atividade com vínculo empregatício, informo que estou dependendo somente da renda do (a)
___________________________________________________,

que

é

meu

(a)

(parentesco)

_____________, portador do CPF:____________________ Pois no momento faço apenas a seguinte
atividade: ______________________________________.
Sou portador (a) da cédula de identidade com registro geral nº ____________, órgão
emissor:_________________ e portador do CPF nº ______________________, residente e
domiciliado (a) nesta cidade de______________________ na _______________________

nº

________ Bairro:____________________, por tanto sou livre de encargos sociais e fiscais.
Declaro ainda, estar ciente de que em caso de ser comprovada a falsidade desta
declaração, sujeitar-me-ei às sanções civis administrativas e criminais previstas na lei. Por ser
expressão da verdade, subscrevo o presente, para que produza os devidos efeitos legais.
Obs: Caso não tenha conta bancaria informe aqui:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
DECLARO SER VERDADE TODO O EXPOSTO ACIMA
_____________________; ______ de ______________de _______

CARTÓRIO

Cidade

Data

Mês

__________________________________________
Declarante

Ano

