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DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA 

                           INCLUSÃO                            EXCLUSÃO 

Nome:  
Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: CPF: 

Cargo: Situação Funcional:      Inativo                               Ativo 

Lotação: Ramal: 

Endereço residencial:  Nº: 

Complemento (apto, casa, bloco): Bairro: 
CEP: Cidade: Estado: 

Telefone: Celular: E-mail: 

Nome do dependente Sexo Código do 
dependente 

Data de 
nascimento 

É portador de 
necessidade especial 

ou estudante 
     

     

     

     

     

Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras e que o (s) respectivo (s) 
dependente (s) vive (m) sob as minhas expensas. À fonte pagadora não cabe qualquer responsabilidade 
perante a fiscalização. 
Declaro, também, que para fins de desconto do imposto de renda na fonte, os dependentes citados serão 
utilizados para dedução da base de cálculo do imposto de renda, de acordo com a legislação vigente. 
Estou ciente que é vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente da base de cálculo do 
imposto de renda por mais de um contribuinte e que declaração falsa infringe o Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil, como também, o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, devendo responsabilizar-me 
civil e penalmente caso ela ocorra. 
 
Data: _____/_____/_____                                       _________________________________________ 
                                                                                                 Assinatura do servidor/da servidora 

CÓDIGO DE DEPENDENTES: 

1 - Cônjuge      2-  Companheiro      F = Filho      E = Enteado (até 21 anos)       P = Pai      M = Mãe 
ATENÇÃO 

• Imprimir, preencher e assinar o presente formulário. 
• Anexar: 
• cópia da última declaração do imposto de renda, constando o nome dos dependentes; 
• cópia do CPF, da certidão de nascimento ou termo de adoção, da certidão de casamento ou declaração cartorial de união 

estável (de acordo com o código de dependente); 
• declaração médica, no caso do dependente ser portador de necessidade especial; 
• termo de guarda expedido pelo juízo competente, no caso de menor sob guarda. 
• Encaminhar via malote, com saída no SIE, para URFC - Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais. 

PARECER URFC 
 
 
Registrado no Sistema  _____/_____/______.                   ____________________________________________________              
                                                                                                                            Assinatura e carimbo 
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