
DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

NOME:

MATRÍCULA:

CARGO:                                                                                  LOTAÇÃO:

VEM REQUERER A: 

(        ) INCLUSÃO DE DEPENDENTE (S) PARA FINS DE DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

(        ) EXCLUSÃO DE DEPENDENTE (S) PARA FINS DE DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações preenchidas acima, e que o (s) respectivo (s)
dependente (s) vive(m) sob as minhas expensas, não cabendo à fonte pagadora qualquer responsabilidade
perante a fiscalização.

Nome do dependente: Sexo Parentesco Data de nascimento CPF 

Documentos a serem anexados juntos ao requerimento:

• Em todos os casos, cópia do CPF, RG e Certidão de nascimento dos dependentes;
• Em caso de cônjuge, a certidão de casamento;
• No caso de filhos e enteados, a certidão de nascimento;
• No caso de filhos estudantes, o comprovante de matrícula estudantil;
• No caso de incapaz, o laudo médico;
• No caso de menor sob guarda, o termo de guarda;
• Para outros dependentes, a comprovação de dependência econômica;
• Para companheiro, cópia da certidão de escritura pública.

Local e data de requerimento: __________________________, ______ de ______ de __________. 

Assinatura do servidor (a) __________________________________________.

Uso exclusivo do CGRH / DGP 

Local e data de recebimento: ________________, ______ de ______ de __________.
 
Assinatura e carimbo do recebedor (a) ___________________________________________.



Importante:

Em caso de desinteresse em manter a dependência, seja para dedução de imposto de renda ou por
acompanhar pessoa da família, o servidor deverá informar seu RH através do respectivo formulário

preenchido adequadamente. 

Dependentes 

Declaração de dependentes,
Para fins de dedução de imposto

de renda ( para ter dedução
maior no Imposto de Renda),
já que mantém outra pessoa

economicamente.

Declaração de dependente por 
motivo de doença em pessoa 

da família (para acompanhar pessoa
 da família em caso de doença ), sem

 sofrer faltas/descontos.

O servidor que tenha algum 
parente e que viva sob sua 
dependência econômica, 

deverá preencher o formulário,
no site do IF SUL DE MINAS e

anexar os documentos solicitados.

O servidor que tiver interesse em 
cadastrar seus parentes (cônjuge, 

companheiro , filho, pai , mãe, enteado,
madrasta, padrasto,ou outro dependente,

  que tenha dependência econômica)deverá  
preencher o requerimento e anexar 

os documentos necessários em cada caso.

Servidor do Campus:
entregar o formulário 

preenchido para o 
respectivo RH.

Servidor da Reitoria :
entregar o formulário
preenchido na DGP -
Diretoria de Gestão

 de Pessoas.


