
Nome social (a ser preenchido pelo(a) requerente que se identifica como trans,  travesti ou

transexual,  tendo  em  vista  a  Resolução  CNJ  n°  270/2018):

__________________________________________________________________________

Nome civil: _________________________________________________________________

Estado civil: __________________ Matrícula n°: ______________ CPF: ________________

Carteira de Identidade Civil (RG) n°: _____________________________________________

Órgão expedidor: ____________________________ Data da expedição: _______________

Telefone(s) de contato com DDD: _______________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

[___] Servidor do PJGO em atividade             [___] Aposentado(a)                [___] Pensionista

Considerando o disposto nos arts. 4°, III, “i” e 35, I ao VII e §§ 1° ao 5°, da
Lei n° 9.250/1995federal e nos arts. 71, §§ 1° ao 5° e 708, caput, VI e §§ 1° ao 4°, do Decreto
n°  9.580/2018federal,  bem como no art.  90 da IN RFB n°  1500/2014  e suas  alterações,
SOLICITO a:

[___]  INCLUSÃO* DE  DEPENDENTE(S)  NO  CADASTRO  PARA  FINS  DE
DETERMINAÇÃO  DA  BASE  DE  CÁLCULO  DO  IMPOSTO  SOBRE  A  RENDA
TRIBUTADO MENSALMENTE NA FONTE 

Nome(s) do(s) dependente(s): CPF Informe a relação de
dependência

1) 

2)

3)

[___]  PRORROGAÇÃO* DA DEPENDÊNCIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA TRIBUTADO MENSALMENTE NA FONTE 

Nome(s) do(s) dependente(s): CPF Informe o motivo da
prorrogação

1) 

2)

3)

[___]  EXCLUSÃO DE DEPENDENTE(S) CONSIDERADO(S)  NA DETERMINAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA TRIBUTADO MENSALMENTE
NA FONTE 

Nome(s) do(s) dependente(s): CPF

1) 

2)

3)

______________________________, ______ de __________________ de ___________.

Assinatura do(a) requerente: _________________________________________________



* DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INCLUSÃO DE DEPENDENTES E
PARA A PRORROGAÇÃO DA DEPENDÊNCIA:

1) 1 (uma) via da  última Declaração  de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física apresentada à Receita Federal,  com o comprovante de entrega, mas
sem o número do recibo, contendo informação a respeito do(s) dependente(s) declarado(s)
– salvo quando se tratar de dependente que, por motivo justificável, não tenha sido incluído
como tal  na  última  DAA entregue  ao  referido  órgão  (exemplo:  dependente  nascido  no
mesmo ano de exercício de entrega da DAA relativa ao ano-calendário anterior);

2) documentos listados no quadro a seguir, de acordo com a relação de dependência;

3) outros documentos que se revelarem necessários, dependendo das particularidades
de cada caso (confira as observações expostas no final).

DEPENDENTES

► Fundamentação legal: 
- art.  35, I  ao VII,  da Lei n°
9.250/1995federal; 
-  art.  71,  §  1°,  I  ao  VII,  do
Decreto n° 9.580/2018federal;
- art. 90, I ao VII, da IN RFB
n° 1.500/2014. 

DOCUMENTOS

►  A  serem  apresentados  através  de  fotocópias  legíveis  e
autenticadas ou conferidas com os originais pelo(a) servidor(a)
responsável  pelo  recebimento  (art.  22,  §  3°,  da  Lei  n°
13.800/2001estadual). Porém, tratando-se de documentos expedidos
em formato digital, deverão ser apresentadas fotocópias legíveis
contendo  o  respectivo  código  verificador,  a  fim de viabilizar  a
verificação da autenticidade.

Cônjuge

- carteira de identidade civil (RG);
- CPF;
- certidão de casamento.

Companheiro(a) 
(ver  o  item  “1”  das
observações  expostas  no
final)

- carteira de identidade civil (RG);
- CPF;
-  certidão  de  nascimento  do(a)  requerente ,  sendo  solteiro(a)  ou
certidão de casamento  do(a) requerente  com a respectiva averbação
da separação judicial ou do divórcio ou com a respectiva anotação de
óbito do cônjuge, conforme o caso;
-  certidão de nascimento  do(a)  companheiro(a) ,  sendo solteiro(a)  ou
certidão  de  casamento  do(a)  companheiro(a)  com  a  respectiva
averbação da separação judicial ou do divórcio ou com a respectiva
anotação de óbito do cônjuge, conforme o caso;
- prova cabal da  existência de união estável entre o(a) requerente e
o(a) companheiro(a) , à luz do art. 1.723, caput, do Código Civil.
Obs.: caso a união estável tenha sido objeto de ato levado a registro
em cartório, necessário anexar somente o respectivo comprovante, nos
termos do  art.  94-A da  Lei  n°  6.015/1973,  a  fim de  fazer  prova da
referida relação.

Filho(a)  até  21  anos  ou  de
qualquer  idade,  quando
incapacitado(a)  física  ou
mentalmente para o trabalho

- certidão de nascimento ou carteira de identidade civil (RG);
- CPF;
- termo de adoção (se for filho(a) adotivo(a));
- laudo médico atestando a incapacidade física ou mental  para o
trabalho (tratando-se de dependente acima de 21 anos);
-  em  caso  de  dependentes  comuns:  ver  o  item  “2”  das
observações expostas no final.
-  em  caso  de  filhos  de  pais  separados:  ver  o  item  “3”  das
observações expostas no final.



Enteado(a)  até  21  anos  ou
de  qualquer  idade,  quando
incapacitado(a)  física  ou
mentalmente para o trabalho

- certidão de nascimento ou carteira de identidade civil (RG);
- CPF;
-  se  o(a)  requerente  for  casado(a)  com  o  pai  ou  a  mãe  do(a)
enteado(a): certidão de casamento;
- se o(a) requerente mantiver união estável com o pai ou com a mãe
do(a) enteado(a):  a) certidão de nascimento  do(a) requerente ,  sendo
solteiro(a) ou certidão de casamento do(a) requerente  com a respectiva
averbação da separação judicial ou do divórcio ou com a respectiva
anotação  de  óbito  do  cônjuge,  conforme  o  caso;  b) certidão  de
nascimento do(a) pai ou da mãe do(a) enteado(a) , sendo solteiro(a) ou
certidão de casamento  do(a) pai  ou da mãe do(a) enteado(a)  com a
respectiva averbação da separação judicial ou do divórcio ou com a
respectiva anotação de óbito do cônjuge, conforme o caso;  c) prova
cabal da existência de união estável entre o(a) requerente e o pai ou a
mãe do(a) enteado(a) , à luz do art. 1.723,  caput, do Código Civil;  d)
caso a união estável  tenha sido objeto de ato  levado a registro  em
cartório,  necessário  anexar  somente  o  respectivo  comprovante,  nos
termos do art. 94-A da Lei n° 6.015/1973;
- laudo médico atestando a incapacidade física ou mental  para o
trabalho (tratando-se de dependente acima de 21 anos);
-  comprovante  de  que  o  cônjuge  ou  o(a)  companheiro(a)  do(a)
requerente detém a guarda judicial do(a) enteado(a).

Menor  pobre,  até  21  anos,
que  o  contribuinte  crie  e
eduque e do qual detenha a
guarda judicial

- certidão de nascimento ou carteira de identidade civil (RG);
- CPF;
- termo de guarda judicial assumida pelo(a) requerente. 

Irmão(ã),  neto(a)  ou
bisneto(a),  sem  arrimo  dos
pais, até 21 anos, desde que
o  contribuinte  detenha  a
guarda  judicial  ou  de
qualquer  idade,  quando
incapacitado(a)  física  ou
mentalmente para o trabalho

- certidão de nascimento ou carteira de identidade civil (RG);
- CPF;
- termo de guarda judicial assumida pelo(a) requerente;
- laudo médico atestando a incapacidade física ou mental  para o
trabalho (tratando-se de dependente acima de 21 anos).

Pai, mãe, avô, avó, bisavô e
bisavó,  desde  que  não
aufiram  rendimentos,
tributáveis  ou  não,
superiores  ao  limite  de
isenção mensal

- carteira de identidade civil (RG);
- CPF;
-  documento  hábil  que  comprove  o  parentesco  com  o(a)
requerente;
-  declaração  de  dependência  econômica  prestada  pelo(a)
requerente  de  que  o(a)  dependente  não  aufere  rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal (confira
o modelo disponível na última página).

Pessoa  absolutamente
incapaz,  da  qual  o(a)
contribuinte seja tutor(a) ou
curador(a)

- certidão de nascimento ou carteira de identidade civil (RG);
- CPF;
- termo de tutela ou de curatela.

Filho(a),  enteado(a),
irmão(ã),  neto(a)  ou
bisneto(a)  quando  maiores
até  24  anos  de  idade,  se
ainda  estiverem  cursando
ensino  superior  ou  escola
técnica de segundo grau

-  documentos  citados  anteriormente  em  relação  ao  respectivo
dependente;
- comprovante de matrícula em estabelecimento de ensino superior
ou escola técnica de 2° grau.



OBSERVAÇÕES

1)  A condição  de  companheiro(a)  resulta  da  existência  de  união  estável  entre  os  conviventes,
inclusive entre pessoas homoafetivas (art. 90, § 8°, da IN  RFB n° 1500/2014), de acordo com os
requisitos  previstos  na  atual  legislação,  valendo  ressaltar  que  o  art.  1.723,  caput,  da  Lei  n°
10.460/2002federal (atual Código Civil) não exige “que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou
por período menor se da união resultou filho”, ao contrário do disposto no inciso II, do art. 35, da Lei
n° 9.250/1995federal (aparentemente, derrogada neste particular).

2) De acordo com o § 3°, do art. 708, do Decreto n° 9.580/2018 federal, “Os dependentes comuns ao casal
poderão ser considerados na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda relativa a um
dos cônjuges, vedada a concomitância da dedução correspondente ao mesmo dependente”.

Existindo  dependentes  comuns,  ambos  os  cônjuges  ou  companheiros(as)  devem  subscrever
declaração,  a  ser  prestada  sob  as  penas da  lei  (art.  299  do  Código  Penal)  e  com firmas
reconhecidas em cartório, acerca da opção realizada (art. 90, § 2°,  da IN RFB n° 1500/2014 e
art. 708, § 4°, do Decreto n° 9.580/2018federal), a qual deverá ser anexada a este requerimento
para fins de inclusão de dependentes e de prorrogação da dependência, quando for o caso. 

3) Tratando-se de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes:

a) aqueles  que  ficarem sob a  guarda  do(a)  contribuinte  em cumprimento  de  decisão judicial  ou
acordo homologado judicialmente (art. 90, § 3°, I, da IN RFB n° 1500/2014) – neste caso, anexar a
respectiva documentação;

b) apenas  de um dos pais,  em caso de guarda  compartilhada  (art.  90,  §  3°,  II,  da  IN  RFB n°
1500/2014) – neste caso, anexar declaração firmada pelos pais, com firmas reconhecidas em
cartório, acerca da opção de dependência do(a) filho(a) em favor do(a) requerente (art. 90, §
3°, II, da IN RFB n° 1500/2014).

_____________________________________________________________________________

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

Eu,  (nome  do(a)  requerente) ,  (nacionalidade) ,  (estado  civil) ,  (profissão) ,  portador(a)  da
carteira  de  identidade  (RG)  n°  ______________,  expedida  em  (data)  pelo(a)  (órgão  expedidor) ,
inscrito(a) no CPF sob o n° _______________, residente e domiciliado(a) à ____________________,
CEP:  __________________,  (cidade/UF) ,  telefone(s)  ________________,  e-mail _____________,
DECLARO, sob as penas da lei (art. 299 do Código Penal), que  (nome do(a) dependente)  é meu
(    pai, mãe, avô, avó, bisavô ou bisavó    )     e vive sob a  minha dependência econômica, haja vista que
não aufere rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal (art. 35, VI, da Lei
n°  9.250/1995federal,  art.  71,  §  1°,  VI,  do Decreto  n°  9.580/2018federal e  art.  90,  VI,  da   IN RFB n°
1.500/2014). 

Estou  ciente  da  obrigatoriedade  de  informar  imediatamente  ao  Tribunal  de  Justiça  do
Estado de Goiás sobre a ocorrência de alteração da condição de dependência acima declarada.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta os seus efeitos
legais.

________________________________, _______ de ________________ de _____________.
(Local e data)

_____________________________________________________
(Assinatura do(a) declarante)


