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Circular n.º 8/2021 Entreajuda – Concessão de crédito aos trabalhadores. 
 

MODELO B 
 

DECLARAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA 

Eu, abaixo assinado, ____________________(nome completo), (estado), com 
a categoria profissional de _________________, residente na Rua _________________, n.º___ em _______, 
portador do C.C. n.º __________________________; com o número de Contribuinte ___________________, 
declaro de livre vontade e de boa fé, e da forma abaixo expressa, o seguinte: 

Em razão da minha actividade profissional, decorrente do 
cumprimento de um Contrato de Trabalho, que me vincula a “______________________”, sociedade 
______, com sede à Rua____________________, n.º___ em __________, pratiquei actos que levaram a 
apropriação indevida pela minha parte de valores que estavam á minha guarda, e que 
totalizam neste momento e do apuro até agora efectuado, a quantia de ______,___ Euros (por 
extenso). 

Estes valores, e na sua totalidade, eram pertença da minha entidade 
Patronal, a identificada Empresa, o que expressamente reconheço. 

Mais declaro, que de livre vontade confesso estar em divida para com 
“_____________________, ___” pelo quantitativo acima apurado, até este momento, 
comprometendo-me a liquidar a referida quantia, o que, de comum acordo, será feito nos  
seguintes termos: 

 _______________________________; 
 _______________________________. 

Por fim, declaro ainda que os actos continuados de apropriação 
indevida do valor confessado se desenrolaram por exclusiva actuação da minha parte, sem a 
colaboração (activa ou passiva) de qualquer outro trabalhador da Empresa, como considero 
conveniente deixar expresso. E, que não existem outros valores de que me tenha apropriado, 
além dos até agora contabilizados como estando em falta. 

Redigi a presente Declaração, e que em tudo está de acordo com o 
meu querer, pelo que de livre vontade vou assinar a mesma, sem qualquer reserva mental 
ou má-fé.     

   __________, de ____ de __________________de 20___. 
  

O Declarante, 
(assinatura completa) 

 
Está conforme com a assinatura do C.C. n.º _________________, como atestam as Testemunhas 
abaixo identificadas, presentes no acto: 
 
1.ª Testemunha:   (assinatura completa) 
                                                         C.C. n.º______________________ 
2.ª Testemunha:   (assinatura completa) 
                                                         C.C. n.º______________________ 
 
 
                   v.s.f. favor 
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INSTRUÇÕES (que não escrevem): 
 Declaração em papel não timbrado; papel  branco;                                  
 A declaração tanto pode ser totalmente manuscrita pelo Trabalhador; como escrita ao 

computador, datada e assinada; após leitura atenta do escrito. 
 Tirar fotocópia do BI ou CC e agrafar à Declaração; 
 As assinaturas são sempre completas e não meras rúbricas; 
 Não esquecer: se a “declaração” se estender por mais de uma folha, ele terá de assinar 

também a 1.ª folha. As testemunhas rubricam essa 1.ª folha. 
  Uma cópia deve ser dada ao Trabalhador, após estar c/ todas as assinaturas; 
 Atenção à data posta no documento; 

 
Em princípio, o desconto mensal não deve exceder um sexto da 

retribuição. Pode elevar-se a prestação; mas, não esquecer que uma prestação mensal 
elevada pode asfixiar, monetariamente o Trabalhador, --- veja o n.º 3, art.º 279, Código 
Trabalho. 


