
 
DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL (MORADIA ALUGADA SEM 

CONTRATO DE LOCAÇÃO) 
 
Eu, ................................................................................................................., 

portador(a) do RG Nº ................................... e do CPF Nº 

..................................., residente à Rua 

........................................................................................................, nº 

................, Apto. ................, Bairro ................................................, Cidade 

...................................... ......................... Estado ................, declaro que, 

aluguei o imóvel de minha propriedade, sito a Rua .........................................., 

nº …. Bairro ............ Cidade ......................... Estado ................ para o (a) Sr(a). 

...................................................................................... portador (a) do RG Nº 

.................................... e do CPF Nº ...................................., exclusivamente 

para fins de moradia com ônus de R$ ..................... 

(...............................................................................................) por mês, pelo 

período de ........./........./......... até ........./........./.........  

Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a 

responsabilidade da informação prestada sob as penas da Lei (Artigo 299 do 

Código Penal Brasileiro); e estou ciente que esta declaração será unicamente 

para fins educativos e passível de verificação junto ao MEC e outros órgãos 

públicos.  

Local e data: ..........................................................................., 

........./........./.........  

...................................................................... Proprietário(a) do Imóvel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO IMÓVEL CEDIDO (MORADIA CEDIDA) 

 

Eu,...................................................................................................................

..........., portador(a) do RG Nº .................................. e do CPF Nº 

...................................., residente à Rua 

........................................................................................................, nº 

................, Apto. ................, Bairro .................................................., Cidade 

..................................... ......................................, Estado ................, declaro 

que o imóvel onde resido, foi cedido para moradia pelo Sr. (a) Sr.(a). 

....................................................................................... portador (a) do RG Nº 

.................................... e do CPF Nº ...................................., sem ônus 

monetário, pelo período de ........./........./......... até ........./........./.........  

Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a 

responsabilidade da informação prestada sob as penas da Lei (Artigo 299 do 

Código Penal Brasileiro), e estou ciente que esta declaração será unicamente 

para fins educativos e passível de verificação junto ao MEC e outros órgãos 

públicos.  

Local e data: ..........................................................................., 

........./........./.........  

...................................................................... Declarante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARAÇÃO DE MORADIA 
 

Eu,...................................................................................................................

.........., portador (a) do RG Nº .................................. e do CPF Nº 

...................................., declaro para fins de comprovante de residência, sob 

penas da Lei (art. 2º da 7115/83) que, sou domiciliado à Rua 

............................................................................................................, nº 

................, Apto. ..................., Bairro .............................................................., 

Cidade ............................................................................., Estado ................, 

há ............... anos.  

Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a 

responsabilidade da informação prestada sob as penas da Lei (Artigo 299 do 

Código Penal Brasileiro), e estou ciente que esta declaração será unicamente 

para fins educativos e passível de verificação junto ao MEC e outros órgãos 

públicos.  

Local e data: ..........................................................................., 

........./........./.........  

...................................................................... Declarante 


