
 

 
 

 

                                                   UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
                                                   PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
                                                   DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

INCLUSÃO DE DEPENDENTE PARA ABATIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA 
 

Ilmo. Sr. Diretor do Departamento de Administração de Pessoal,  
 
Eu, ________________________________________________________, CPF: ______________________ 
                                                                    [nome completo e legível]                             

Matrícula SIAPE:____________________ Lotação: _____________________________________________  
vem respeitosamente solicitar a V.Sa. a inclusão, para fins de abatimento de Imposto de Renda na Fonte, 
do(s) dependente(s) econômicos abaixo relacionado(s), nos termos da Lei nº7713/88 e da Instrução 
Normativa nº 49/89, conforme certidão (ões) e documento(s) anexos(s). 
 

Nome do dependente Data de nascimento CPF Relação de 
dependência 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

DECLARAÇÃO 
Declaramos, sob as penas da lei, que as informações ora prestadas se revestem de legalidade e são de nossa inteira 
responsabilidade, não cabendo a fonte pagadora (UFF) nenhuma responsabilidade perante à Fiscalização Federal;  que os 
dependentes acima relacionados, para o fim combinado, enquadrados dentro das situações previstas pela legislação pertinente em 
vigor, quais sejam: poderão ser dependentes o cônjuge ou companheiro(a); os filhos, inclusive os enteados e o menor pobre, que 
o contribuinte crie ou eduque, até 21 anos de idade ou até 24 anos quando esteja cursando estabelecimento de ensino superior; 
filha ou enteada solteira, viúva sem arrimo, ou abandonada sem recursos pelo marido; pais ou avós incapacitados para o trabalho 
(com a devida comprovação); netos ou bisnetos menores ou inválidos, sem arrimo dos pais; filho ou irmão inválido ou incapacitado 
para o trabalho (com a devida comprovação). 
Não poderão ser dependentes as pessoas que recebam rendimentos submetido à tributação no curso do mês da tributação. Para 
tanto, basta que o rendimento esteja à incidência do Imposto, ainda que exclusivamente na fonte. No caso de dependente comum, 

a declaração deverá ser firmada por ambos os cônjuges.  

 
____________________________________ 
Local e data 
 

 
___________________________________________________ 

Assinatura e CPF do(a) servidor(a) 
 

___________________________________________________ 
Assinatura e CPF do cônjuge 

 
Dados para contato: 

 
Endereço: ______________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________ Telefone: ____________________________ 
 
Cart. Identidade: _____________________ Órgão Exp. ______________ Data exped. _____/_____/_____ 
 

Obs.: anexar cópia da certidão de casamento, nascimento e CPF dos dependentes relacionados 


