
CPF NOME MOTIVO

391.***.***-54 FELIPE RIBEIRO DE VASCONCELOS

EM SEU NOME:

-Consta que entregou Declaração de Imposto de Renda em 2021, mas não apresentou  

Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física/IRPF (Exercício 2021) completa 

(todas as páginas) e respectivo recibo de entrega. 

EM NOME DE CAMILA:

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações 

previdenciárias e detalhamento de remunerações

- Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do 

recibo de entrega, do referido exercício Ano Calendário 2020/Exercício 2021 OU 

Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Física/IRPF (Exercício 2021) (apresentou IR 2022)

Ref. CNPJ 41.***.***/0001-04:

- Histórico de relacionamento financeiro – Registrato - Apresentar documento em 

nome da empresa, com relatório completo, contendo Contas e Relacionamentos em 

Bancos (CCS)

- Extratos bancários de todas as contas bancárias em nome da pessoa física e da 

pessoa jurídica dos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022 (faltou 

dos bancos Caixa e Mercado Pago)

EM NOME DE VILMA:

- Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Física/IRPF (Exercício 2021) - encaminhou de 2022



CPF NOME MOTIVO

425.***.***-09 HALEF MARCELINO SANTOS

EM NOME DE HOMERSON:

- Carteira de trabalho - contrato de trabalho - último contrato de trabalho e próxima 

página em branco

- Contracheques dos meses de novembro e dezembro de 2021

- Termo de rescisão do contrato de trabalho completo.

EM NOME DE MARIA:

Ref.CNPJ 40.***.***/0001-42:

- Apresentar relação de despesas e comprovantes destas para deduzir do valor 

apurado de receitas brutas apurados da empresa.

- Histórico de relacionamento financeiro – Registrato - Apresentar documento em 

nome da pessoa física e em nome da empresa, com relatório completo, contendo 

Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS)



CPF NOME MOTIVO

468.***.***-85 LEONARDO DOS SANTOS LOPES

EM SEU NOME: 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - páginas Contrato de Trabalho 

(último e próxima página);

- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração 

VIII, preenchida e assinada. Disponível em 

https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2022_declaracoes_modelo_08.doc

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações 

previdenciárias e detalhamento de remunerações

- Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do 

recibo de entrega, do referido exercício Ano Calendário 2020/Exercício 2021 OU 

Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Física/IRPF (Exercício 2021)

EM NOME DE CHARLES:

- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração 

VIII, preenchida e assinada. Disponível em 

https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2022_declaracoes_modelo_08.doc

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações 

previdenciárias e detalhamento de remunerações

- Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do 

recibo de entrega, do referido exercício Ano Calendário 2020/Exercício 2021 OU 

Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Física/IRPF (Exercício 2021)

Ref. CNPJ 34.***.***/0001-90:

- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica;

- Declaração de Faturamento da empresa referente aos meses de novembro e 

dezembro de 2021 e janeiro de 2022.Na referida declaração descrever Receitas e 



CPF NOME MOTIVO

508.***.***-03 LUCAS DE SOUSA BEZERRA

EM SEU NOME:

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)- páginas do Contrato de Trabalho 

(último contrato e próxima página em branco). Se apresentar versão da carteira digital, 

gerar arquivo em .pdf, contendo todos os dados de identificação.

- Declaração de recebimento de Pensão - Declaração III, preenchida e assinada.Caso 

não receba pensão indicar 0 (zero) como valor recebido. Em caso de recebimento, 

anexar documento comprobatório

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações 

previdenciárias e detalhamento de remunerações. 

- Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do 

recibo de entrega, do referido exercício OU Comprovante de situação de inexistência 

de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física/IRPF (Exercício 2021)

Ref. CNPJ 40.***.***/0001-36:

- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica

- Relatório mensal de despesas, sugerido pelo SEBRAE, referente aos meses de 

novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Preencher um para cada mês.

- Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DASN-

SIMEI) 2021;

- Histórico de relacionamento financeiro – Registrato - Apresentar documento em 

nome da pessoa física e em nome da empresa, com relatório completo, contendo 

Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS)

- Extratos bancários de todas as contas bancárias em nome da pessoa física e da 

pessoa jurídica dos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

EM NOME DE JOSÉ:

- Contracheque do mês de novembro de 2021 com remuneração bruta 

total(apresentou apenas do 13º salário)

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições 



CPF NOME MOTIVO

490.***.***-46 LUCAS PINHEIRO NEVES

Faltaram os seguintes documentos:

LUCAS: Histórico escolar do Ensino Médio ou Declaração emitida pela escola 

comprovando que concluiu e estudou os três anos do ensino Médio em Escola Pública; 

holerites referentes à novembro/21, dezembro/21 e janeiro/22; declaração nº8, 

situação sobre imposto de renda; CNIS.

Mãe: Declaração V(ausência de rendimentos); CNIS; imposto de renda; declaração nº 

8.



CPF NOME MOTIVO

467.***.***-10 MANAR DARWEESH

EM NOME DE MAIAR:

- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração 

VIII, preenchida e assinada.

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações 

previdenciárias e detalhamento de remunerações

-Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Física/IRPF Exercício 2021 - (apresentou 2022)

EM NOME DE RAJAA:

- Carteira de trabalho- páginas 12 e 13 (veio cortada).

- Contracheques do meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração 

VIII, preenchida e assinada.

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações 

previdenciárias e detalhamento de remunerações

-Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Física/IRPF Exercício 2021 - (apresentou 2022)

EM NOME DE YOUNIS:

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações 

previdenciárias e detalhamento de remunerações

-Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Física/IRPF Exercício 2021 - (apresentou 2022)



CPF NOME MOTIVO

431.***.***-16 NADYNE MARCELLA BAMBAM DE LUZIA

EM NOME DE NATALI:

Ref. CNPJ 40.***.***/0001-04:

- Declaração de Faturamento da empresa referente aos meses de novembro e 

dezembro de 2021 e janeiro de 2022.Deve conter receitas e despesas.

-  Relatório mensal de despesas, sugerido pelo SEBRAE referente aos meses de 

novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Preencher um para cada mês.

- Extratos de todas as contas bancárias em seu nome e pessoa jurídica (encaminhou 

apenas Nubank e C6)



CPF NOME MOTIVO

501.***.***-31 NATHALIA SANTIAGO DOS SANTOS

EM NOME DE CLAUDINEI:

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração 

VIII, preenchida e assinada.

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações 

previdenciárias e detalhamento de remunerações

Ref. CNPJ 33.***.***/0001-00:

- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica;

- Declaração de Faturamento da empresa referente aos meses de novembro e 

dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Deve conter receitas e despesas.

- Relatório mensal de despesas, sugerido pelo SEBRAE referente aos meses de 

novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Preencher um para cada mês.

- Histórico de relacionamento financeiro – Registrato - Apresentar documento em 

nome da pessoa física e em nome da empresa, com relatório completo, contendo 

Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS)

- Extratos bancários de todas as contas bancárias em nome da pessoa física e da 

pessoa jurídica dos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022. 



CPF NOME MOTIVO

451.***.***-20 PAULO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR

EM SEU NOME:

- Contracheques referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 

2022;

- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração 

VIII, preenchida e assinada.

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações 

previdenciárias e detalhamento de remunerações;

- Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do 

recibo de entrega, do referido exercício Exercício 2021 OU Comprovante de situação 

de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física/IRPF (Exercício 

2021)

EM NOME DE PAULO:

- Comprovante de renda referente aos meses de novembro e dezembro de 2021 e 

janeiro de 2022, de acordo com situação de trabalho neste período.

- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração 

VIII, preenchida e assinada.

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações 

previdenciárias e detalhamento de remunerações atualizado;

- Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do 

recibo de entrega, do referido exercício Exercício 2021 OU Comprovante de situação 

de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física/IRPF (Exercício 

2021)

EM NOME DE MARTA:

- Comprovante de renda referente aos meses de novembro e dezembro de 2021 e 

janeiro de 2022, de acordo com situação de trabalho neste período.

- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração 



CPF NOME MOTIVO

522.***.***-09 RENAN GARCIA DE SOUSA SANTOS

EM SEU NOME:

- Contracheques referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021.

EM NOME DE VALQUÍRIA:

- Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do 

recibo de entrega, do referido exercício Exercício 2021;

EM NOME DE EDMILSON:

- Extratos contas bancárias em nome da pessoa física dos meses de novembro e 

dezembro de 2021 e janeiro de 2022 dos bancos Caixa, Santander, Inter, Pagseguro

Ref. CNPJ 04.***.***/0001-87 

- Registrato em nome da pessoa jurídica

- Extratos contas bancárias em nome da pessoa jurídica dos meses de novembro e 

dezembro de 2021 e janeiro de 2022 

Ref. CNPJ 33.***.***/0001-00

- Registrato em nome da pessoa jurídica

- Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE), referente à 

renda dos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022 

- Declaração de Faturamento da empresa referente aos meses de novembro e 

dezembro de 2021 e janeiro de 2022 

- Extratos contas bancárias em nome da pessoa jurídica dos meses de novembro e 

dezembro de 2021 e janeiro de 2022 


