
 
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

 

Declaração de Dependentes para fins de 
Imposto de Renda 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças 

Gerência de Gestão de Pessoas 

 Praça Pedro Ludovico Teixeira, N° 03, Setor Central, Goiânia – GO, Fone: (62) 3201-6100 

 

  DADOS DO SERVIDOR 

Nome  

CPF  RG  Órgão Expedidor  

Cargo  

Unidade de Lotação  

OBJETO DO REQUERIMENTO 

 Inclusão de dependentes                                  Alteração de dependentes                                Exclusão de dependentes 

NOME PARENTESCO DATA DE NASCIMENTO 
   

   

   

   

   

   

DEPENDENTES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FINS DE ABATIMENTO MENSAL DO IMPOSTO DE 
RENDA RETIDO NA FONTE: 

1 Cônjuge ou companheiro(a) com o(a) qual o servidor tenha filho ou viva há mais de 5(cinco) anos: cópia da Certidão de 
Casamento ou Declaração de União Estável; 

2 Filho(a) ou enteado(a) até completar 21(vinte e um) anos: cópia do CPF e  da Certidão de Nascimento do(a) filho(a) ou 
enteado(a); 

3 Filho(a) ou enteado(a) universitário(a)  ou cursando escola técnica de 2º grau, até completar 24(vinte e quatro) anos: cópia do 
CPF e da Certidão de Nascimento do(a) filho(a) ou enteado(a) e cópia do comprovante de matrícula; 

4 Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e mentalmente para o trabalho: cópia da Certidão de 
Nascimento do(a) filho(a) ou enteado(a) e laudo médico indicando a incapacidade; 

5 Pais, avós e bisavós que em 2016, recebam rendimentos mensais, tributáveis ou não até R$ 1.903,98: cópia da Carteira de 
Identidade e CPF; 

6 
Irmão(ã), neto(a), bisneto(a), sem arrimo dos pais, do(a) qual o(a) servidor(a) detém a guarda judicial, até completar 21(vinte 
e um) anos ou, em qualquer idade, quando incapacitado física e mentalmente para o trabalho: cópia da Certidão de 
Nascimento, cópia do termo de guarda judicial e laudo médico (quando incapaz); 

7 

Irmão(ã), neto(a), bisneto(a), sem arrimo dos pais, do(a) qual o(a) servidor(a) detém a guarda judicial, até completar 24(vinte 
e quatro) anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2º grau ou, em qualquer 
idade, quando incapacitado física e mentalmente para o trabalho: cópia da Certidão de Nascimento, cópia do termo de 
guarda judicial; cópia do comprovante de matrícula e laudo médico (quando incapaz) e demais documentos pessoais; 

8 Menor, até completar 21(vinte e um) anos, que o(a) servidor(a) crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial: cópia da 
Certidão de Nascimento, cópia do termo de guarda judicial e demais documentos pessoais; 

9 Pessoa absolutamente incapaz, da qual o(a) servidor(a) seja tutor(a) ou curador(a): cópia da Certidão de Nascimento, cópia 
do termo de tutela ou curatela e demais documentos pessoais; 

10 
Para todas as situações acima, além do documento especificado, deverá ser apresentada cópia da informação 
contida na declaração de imposto de renda atualizada referente aos dependentes declarados. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
1. Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos cônjuges, sendo proibida a 

respectiva dedução de forma concomitante, referente a um mesmo dependente. 

 
Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e comprometo-me a atualizar junto à GGP 

qualquer alteração das informações aqui registradas. 

 
 

Goiânia, ______ de _________________ de 201 ____. 
 
 

____________________________________________________________________ 
(Assinatura do requerente, de acordo com o documento de identidade apresentado)  
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