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________________________________________________________________________
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE LOCADOR(A) DE IMÓVEL ALUGADO

________________________________________________________________,
portador

do

RG________________________

nº________________________,

com

residência

e
e

CPF

domicílio

à

______________________________________________________________nº___
Bairro___________________, Cidade de _____________________________, na
condição

de

proprietário

locador

do

imóvel

situado

no

seguinte

endereço;___________________________________________________________
_Nº_______ Bairro _____________________________ na Cidade de OLIVEIRAMG,

tendo

como

LOCATÁRIO(A)

atual

________________________________________________________________,
portador do RG ___________________________ e CPF nº___________________,
conforme contrato de locação vigente celebrado em _____/_____/_____ e
vencível em _____/_____/______, DECLARA para devidos fins de direito junto
ao SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA-MG,
que todos e quaisquer débitos, eventualmente deixados pelo referido(a)
locatário(a), em decorrência ao repasse das faturas de consumo de água e esgoto,
incluindo

eventuais

taxas

administrativas

incidentes,independentemente

se

previsto ou não no referido contrato de locação do aludido imóvel alugado, ficam
por este instrumento desde já, confessados,

reconhecida sua procedência e

natureza do(a) débito(s) por esta e na melhor forma de direito, como sendo de
inteira responsabilidade do ora Declarante como proprietário(a) locador(a) do
imóvel em questão locado com débitos vencidos e não pagos juntos ao SAAE de
Oliveira. A presente DECLARAÇÃO, por livre e espontânea vontade consciente do
declarante, tem efeito de reconhecimento da(s) dívidas constituídas pelo(a)
locatório(a), não impugnadas formalmente, nos termos do Artigo 779 do NCPC
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________________________________________________________________________
como fiador do(s) débito(s) que este instrumento se constitui como título
extrajudicial nos termos do Artigo 784 do NCPC, tendo o DECLARANTE como
responsável titular proprietário do referido imóvel. Por estarem de pleno acordo
assinam a presente declaração em três vias de igual teor e forma para que
produza todos os efeitos legais e jurídicos desejados, na presença de suas
testemunhas abaixo, que também o assinam.
Oliveira, em _________, de _________________________ de _____________.

__________________________________________________________
DECLARANTE - responsável titular proprietário do referido imóvel.

__________________________________________________________
LOCATÁRIO(a) - responsável locação e consumo no referido imóvel locado.

Testemunhas deste ato:
1) ______________________________________________________
CPF:_________________________

2) ______________________________________________________
CPF:_________________________
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