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Lista de Documentos de Crédito Imobiliário 2ª Etapa
Agradecemos a escolha do Bradesco na realização da compra do seu imóvel.
Para facilitar e agilizar o seu financiamento imobiliário, você encontrará abaixo as fases do processo de contratação e a lista dos documentos necessários:
Análise de
Crédito e Seguro
Avaliação
do Imóvel
Análise dos  Documentos
Emissão de Contrato e Assinatura 
Registro
do Contrato
1ª Etapa - Aprovação de Crédito na Agência
Análise de Crédito 
Seu crédito já foi aprovado! Verifique se os valores aprovados atendem sua necessidade, caso contrário procure o seu Gerente de Conta para realizar os ajustes necessários.
2ª Etapa - Avaliação do Imóvel e Análise dos Documentos
Contato do Especialista de Crédito Imobiliário Bradesco
Após a aprovação do crédito, você receberá um contato de um especialista em Crédito Imobiliário do Bradesco para apresentação e esclarecimento da “Lista de Documentos de Crédito Imobiliário 2ª Etapa”.
Avaliação do Imóvel 
Você receberá o contato de uma empresa credenciada Bradesco, especializada em avaliação de imóveis, para o agendamento da vistoria. Matricula e capa do IPTU são requeridos nesta etapa.
Análise dos Documentos 
Nesta etapa você deverá fornecer os documentos relacionados na “Lista de Documentos de Crédito Imobiliário 2ª Etapa” para análise jurídica e confecção do contrato.
Assinatura do Contrato
Após a aprovação das fases anteriores, seu gerente de Conta agendará uma data para assinatura do contrato de financiamento. Todas as partes envolvidas deverão estar presentes neste momento.
Pagamento ITBI e Registro do Contrato
Providencie o pagamento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) junto à prefeitura onde está localizado o imóvel. Leve três vias do contrato e a guia do ITBI recolhido ao Cartório de Registro de Imóveis para registro (você pode incluir no financiamento os custos de ITBI e registro, fale com seu Gerente).
Pagamento ao Vendedor
Entregue ao seu Gerente de Conta uma via do contrato registrado e a matricula original atualizada para efetuarmos a liberação dos recursos aos vendedores do imóvel.
A entrega da documentação solicitada e o preenchimento completo dos formulários são requisitos imprescindíveis para a agilidade do processo de financiamento imobiliário. Durante o processo de análise, o Bradesco, poderá solicitar documentos adicionais caso julgue necessário para concluir a análise do financiamento ou do registro do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Lista de Documentos de Crédito Imobiliário 2ª Etapa
Para sua comodidade consulte o sumário abaixo para acessar a lista de documentos requeridos de acordo com o seu perfil:
Sumário
Imóvel Residencial, Comercial, Lazer ou Lote Urbano
pág. 03 
Comprador Pessoa Física
pág. 04 
Comprador Pessoa Jurídica
pág. 05
Vendedor Pessoa Física
pág. 06 
Vendedor Pessoa Jurídica         
pág. 07
Utilização de FGTS	
pág. 08
Onde devo entregar os formulários e documentos?
Os formulários quando preenchidos e devidamente assinados deverão ser entregues ao BPO, responsável pela fase de Avaliação do Imóvel e Análise de Documentos.
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
Lista de Documentos de Crédito Imobiliário 2ª Etapa
Imóvel Residencial, Comercial, Lazer ou Lote Urbano:
Certidão de Inteiro Teor da Matrícula com Negativa de Ônus expedida pelo Serviço de Registro de Imóveis, atualizada e original, com averbação da construção do imóvel e com validade de 30 dias;
Cópia simples da Capa do carnê de IPTU mais recente, contendo informações sobre imóvel com identificação e áreas do terreno e da construção;
Certidão Negativa de Impostos e Taxas Municipais e com validade de 90 dias ou conforme exigência do RGI;
Para Imóveis Foreiros:
Certidão ou Declaração Negativa de Foro ou Laudêmio ou CAT (Certidão de Autorização de Transferência com comprovação do pagamento da taxa pelo uso e/ou pela transmissão do imóvel foreiro);
Para Imóveis em Condomínio:
Declaração de Não-Existência de Débitos Condominiais informando que não existem débitos pendentes com o condomínio até a data da emissão da declaração, assinada pelo sindico. A validade desta declaração é de 60 dias corridos contados da data da emissão;
ou Declaração de Dispensa da declaração de inexistência de débito condominial assinada pelo proponente (4840-1032E "Declarações do(s) Comprador(es)")
Fique Atento:
Em caso de lote urbano, não deverá constar na matricula a averbação da construção e área construída;Os imóveis foreiros sob o regime de ocupação, sob qualquer percentual, ficam excluídos da possibilidade de financiamento;
Lista de Documentos de Crédito Imobiliário 2ª Etapa
Comprador Pessoa Física
Formulários:
Formulário “Declarações do(s) Comprador(es)” - Anexo 1 
Documentos Pessoais:
Cópia legível do RG ou RNE e CPF (se casado, enviar também documentos do cônjuge).
Comprovante de estado civil 
Solteiro: cópia simples da Certidão de Nascimento.Casado: cópia simples da Certidão de Casamento atualizada.Viúvo, separado, divorciado ou Desquitado: cópia simples da Certidão de Casamento expedida pelo Cartório de Registro Civil em que conste a averbação do óbito ou separação, divórcio ou do desquite. 
Regime de casamento de separação total de bens, comunhão universal de bens ou participação final nos aquestos:
Escritura de Pacto Antenupcial lavrada no Cartório de Notas e 
Registro do pacto registrado no Cartório de Registro de Imóveis. 
Atenção: Atenção: A entrega deste documento não será necessária para pessoas casadas sob o regime de participação final nos aquestos antes de 13/01/2003, comunhão universal de bens antes de 26/12/1977, bem como para aquelas casadas sob o regime de comunhão parcial de bens após essa data.
Demais Documentos Obrigatórios:
Escritura pública de união estável, nos casos de formalização da união e documentos pessoais do convivente;
Certidão traduzida por tradutor juramentado ou pelo Consulado do Brasil no país onde o casamento foi realizado caso o casamento tenha ocorrido no exterior.
Produtor Rural e/ou Empregador:
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br).
Lista de Documentos de Crédito Imobiliário 2ª Etapa
Comprador Pessoa Jurídica
Empresa Sociedade Anônima:
Cópia simples da Ata da Assembleia que cria o Estatuto da Empresa;
Cópia simples da Ata da Última Eleição de Diretoria da Empresa;
Cópia simples da publicação do Diário Oficial atestando o registro dos documentos acima;
Atenção: Os documentos acima devem estar registrados na Junta Comercial e publicados no Diário Oficial. Empresas de capital fechado ficam isentas da apresentação da publicação no Diário Oficial;
Empresa Limitada:
Cópia simples do Contrato Social ou Consolidação e demais alterações registrados na Junta Comercial;
Demais Documentos Obrigatórios:
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br). A validade de 180 dias corridos a contar da data da emissão da certidão;
Certificado de Regularidade do Recolhimento do FGTS (CRF) em nome da empresa dentro do prazo de validade da mesma;
Declaração da empresa informando os diretores/sócios representantes; 
Atenção 1: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa, contendo a qualificação e identificação daqueles que serão responsáveis pela assinatura do contrato de financiamento; 
Atenção 2: Na ausência deste documento todos os sócios e ou representantes que tenham poderes, conforme contrato social, serão qualificados para assinatura do contrato de financiamento;
Lista de Documentos de Crédito Imobiliário 2ª Etapa
Vendedor Pessoa Física
Formulários:
Formulário “Dados do(s) Vendedor(es) ” - Anexo 2;
Atenção: A Declaração de Venda de Imóvel de Ascendente para Descendente deverá ser apresentada somente nos casos de venda de pais para filhos. Esta deverá estar acompanhada do RG, CPF, comprovante do estado civil e alvará judicial para os filhos menores de 18 anos.
Documentos Pessoais:
Cópia legível do RG ou RNE e CPF (se casado, enviar também documentos do cônjuge).
Comprovante de estado civil
Solteiro: cópia simples da Certidão de Nascimento.Casado: cópia simples da Certidão de Casamento atualizada.Viúvo, separado, divorciado ou Desquitado: cópia simples da Certidão de Casamento expedida pelo Cartório de Registro Civil em que conste a averbação do óbito ou separação, divórcio ou do desquite. 
Regime de casamento de separação total de bens, comunhão universal de bens ou participação final nos aquestos:
Escritura de Pacto Antenupcial lavrada no Cartório de Notas e 
Registro do pacto registrado no Cartório de Registro de Imóveis. 
Atenção: Atenção: A entrega deste documento não será necessária para pessoas casadas sob o regime de participação final nos aquestos antes de 13/01/2003, comunhão universal de bens antes de 26/12/1977, bem como para aquelas casadas sob o regime de comunhão parcial de bens após essa data.
Demais Documentos Obrigatórios:
Escritura pública de união estável, nos casos de formalização da união e documentos pessoais do convivente;
Certidão traduzida por tradutor juramentado ou pelo Consulado do Brasil no país onde o casamento foi realizado caso o casamento tenha ocorrido no exterior.
As certidões dos vendedores poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo Banco Bradesco se identificado a existência de certidões positivas para que seja realizado a análise pela instituição financeira, ou por exigência do cartório da região. 
Lista de Documentos de Crédito Imobiliário 2ª Etapa
Vendedor Pessoa Jurídica
Empresa Sociedade Anônima:
Cópia simples da Ata da Assembleia que cria o Estatuto da Empresa;
Cópia simples da Ata da Última Eleição de Diretoria da Empresa;
Cópia simples da publicação do Diário Oficial atestando o registro dos documentos acima; 
Atenção: Os documentos acima devem estar registrados na Junta Comercial e publicados no Diário Oficial. Empresas de capital fechado ficam isentas da apresentação da publicação no Diário Oficial;
Empresa Limitada:
Cópia simples do Contrato Social ou Consolidação e demais alterações registrados na Junta Comercial;
Demais Documentos Obrigatórios:
Formulário “Dados do(s) Vendedor(es) ” - Anexo 2;
Declaração da empresa informando os diretores/sócios representantes; 
Atenção 1: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa, contendo a qualificação e identificação daqueles que serão responsáveis pela assinatura do contrato de financiamento; 
Atenção 2: Na ausência deste documento todos os sócios e ou representantes que tenham poderes, conforme contrato social, serão qualificados para assinatura do contrato de financiamento;
As certidões dos vendedores poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo Banco Bradesco se identificado a existência de certidões positivas para que seja realizado a análise pela instituição financeira, ou por exigência do cartório da região. 
Lista de Documentos de Crédito Imobiliário 2ª Etapa
Utilização de FGTS
Documentos Relativos ao FGTS:
Formulário “Autorização para Movimentação de Conta Vinculada do FGTS - Aquisição/Moradia”  - Anexo 3
Extrato atualizado do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) expedido pela CEF ou pela Internet; Validade de 60 dias corridos contados da data de emissão; 
Cópia simples da Carteira Profissional contendo as seguintes informações:
Número da CTPS;Foto; Qualificação Civil; Contratos de trabalho;Anotação do número do PIS ou cartão do PIS (comprovar 3 anos sob o regime do FGTS);
Documentos Pessoais:
Cópia simples da Declaração do Imposto de Renda do último exercício completo com recibo de entrega;
Cópia simples do comprovante de endereço: conta de água ou luz, telefone, etc. referentes ao (i) último vencimento e (ii) mesmo vencimento do ano anterior em nome do proponente que irá utilizar FGTS, e apresentar consumo;
Comprovação do Local da Ocupação Principal:
Assalariado ou Funcionário Público: devem apresentar o contrato de trabalho ou declaração do empregador ou holerite que contenha o local onde o trabalhador exerce a ocupação principal.
Trabalhador autônomo ou profissional liberal: devem apresentar o registro de autonomia, obtido junto à prefeitura do município onde reside.
Fique Atento: 
Em situações que a declaração de Imposto de Renda apresentada tenha sido retificada após o prazo estabelecido pela Receita Federal, torna-se obrigatório a apresentação da versão anterior desta declaração. Para compradores casados ou que convivam sob regime de união estável, apresentar declaração de Imposto de Renda do casal.
Os imóveis declarados no Imposto de Renda devem vir acompanhados de suas respectivas matriculas comprovando a venda dos mesmos. 
Declarações do(s) Comprador(es)
Dados do Proponente
Convive união estável (exceto para casados) ?
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
* Informar dados do(a) companheiro(a) e apresentar documentos do(a) mesmo(a), incluindo prova de estado civil do casal.
Utilizará FGTS Nessa Operação?
Se faz necessário o preenchimento obrigatório do formulário 4840-288E - Autorização Para Movimentação De Conta Vinculada Do FGTS - Aquisição De Moradia
Declaram ainda, que na ocorrência de falsa declaração, a operação de saque de FGTS realizada perante a Caixa Econômica Federal será cancelada, ficando os declarantes obrigados a devolverem, imediatamente, ao referido cancelamento, os valores indevidamente sacados, acrescidos de correção monetária e juros devidos, sem prejuízo do vencimento antecipado da dívida, com a sua consequente cobrança extrajudicial/judicial e instauração de inquérito policial para apuração de eventual prática criminosa.
1 - Na qualidade de comprador (es) do imóvel citado, neste ato, por livre e espontânea vontade e para efeito exclusivo do financiamento imobiliário/consórcio contemplado de bem imóvel e da constituição da garantia de alienação fiduciária, declara (m) que isenta (m) o Bradesco de qualquer responsabilidade, dispensando assim a declaração de inexistência de débitos condominiais:
Local: __________________________________ Data: __________
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
Dados do(s) Vendedor(es)
01 - Dados do(s) Vendedor(es) Pessoa Física
Convive união estável (exceto para casados) ?
O pagamento para o vendedor não correntista será feito por Cheque Administrativo.
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
* Informar dados do(a) companheiro(a) e apresentar documentos do(a) mesmo(a), incluindo prova de estado civil do casal.
2 - Venda de Imóvel de ascendente para descendente?     
Na qualidade de vendedor(as,es) do imóvel citado no item 3,  por livre e espontânea vontade, declara(m) que possui(em) o(a,s) filho(a,s) abaixo qualificado(a,s).
Filho(a,s) do(a,s) Vendedor(as,es)
Convive união estável (exceto para casados) ?
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Esses, por sua vez, na qualidade de filho(a,s) do(a,s) vendedor(as,es) do imóvel citado no item 3, por livre e espontânea vontade, declara(m) para os devidos fins, em caráter irrevogável e irretratável, que têm ciência e não se opõe(m) à venda do imóvel localizado no endereço mencionado no item 3, pelo valor informado no campo “Valor de compra e venda do imóvel” do mesmo item, ao Descendente comprador abaixo qualificado.
Dados do Descendente Comprador(a)
Convive união estável (exceto para casados) ?
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Observações:
a. A declaração supra somente poderá ser aceita e operar validade jurídica, se todos os declarantes forem maiores de idade e capazes e que na hipótese de não serem maiores ou capazes a declaração deverá ser suprida por Alvará Judicial. 
b. Caso algum filho seja falecido e possua herdeiros, estes deverão anuir presente declaração. 
c. Os campos referentes aos dados do cônjuge/companheiro deverão ser preenchidos somente se o(a,s) filho(a,s) do(a,s) vendedor(as,es) do imóvel for(em) casado(a,s); dispensando-se a assinatura do cônjuge, exceto se o regime de casamento for Comunhão Total de Bens.
3 - Imóvel Objeto da Operação
O(s) Vendedor(es) acima mencionado(s) no item 1 , na qualidade de proprietário(a,s) do imóvel descrito
no item 3, declara(m) que:
a) O imóvel desta operação encontra-se financiado junto à outro Agente Financeiro?
Caso o imóvel objeto desta operação esteja financiado em outro Agente Financeiro e houver alteração de devedor(es), autoriza(m) o Banco Bradesco S.A. a solicitar diretamente a este Agente Financeiro (Interveniente Quitante), o valor da dívida do financiamento em seu(s) nome(s), vinculado ao imóvel descrito no item 3 do presente formulário. 
b) O(s) Vendedor(es) se compromete a comparecer juntamente com o(s) comprador(es), quando  convocados, à Agência do Banco Bradesco para assinar o Contrato de Financiamento Imobiliário. 
c) O(s) vendedor(es) neste ato apresenta(m) a certidão de propriedade (inteiro teor), com negativa de ônus relativa ao imóvel objeto da presente, e declara(m), sob as penas da lei, que quaisquer ações e/ou execuções judiciais, contra si ajuizadas ou relacionadas ao(s) imóvel(is), e que possam, de qualquer forma, comprometer a segurança jurídica do presente ajuste. Não obstante, fica(m) a qualquer tempo obrigado(s) a responder perante o(s) comprador(es) e o credor, caso venham a ser apuradas eventuais ações e/ou execuções judiciais.
Local: __________________________________ Data: __________
Vendedor(es)
Cônjuge/Companheiro(a)
Filho(a) Anuente
Cônjuge/Companheiro(a) do(a) Filho(a) Anuente
Filho(a) Comprador
Cônjuge/Companheiro(a) do(a) Filho(a) Comprador
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
01 - Dados do(s) Vendedor(es) Pessoa Jurídica
Representante Legal e/ou Procurador na Operação
O pagamento para o vendedor não correntista será feito por Cheque Administrativo
2 - Imóvel Objeto da Operação
O(s) Vendedor(es) acima mencionado(s) no item 1 , na qualidade de proprietário(a,s) do imóvel descrito
no item 2 , declara(m) que:
a) O imóvel desta operação encontra-se financiado junto à outro Agente Financeiro?
Caso o imóvel objeto desta operação esteja financiado em outro Agente Financeiro e houver alteração de devedor(es), autoriza(m) o Banco Bradesco S.A. a solicitar diretamente a este Agente Financeiro (Interveniente Quitante), o valor da dívida do financiamento em seu(s) nome(s), vinculado ao imóvel descrito no item 2 do presente formulário.
b) O valor de compra e venda acordado com o(s) comprador(es) para o imóvel mencionado no item 2 é de:
c) O(s) Vendedor(es) se compromete a comparecer juntamente com o(s) comprador(es), quando convocados, à Agência do Banco Bradesco para assinar o Contrato de Financiamento Imobiliário.
d) O(s) vendedor(es) neste ato apresenta(m) a certidão de propriedade (inteiro teor), com negativa de ônus relativa ao imóvel objeto da presente, e declara(m), sob as penas da lei, que                           quaisquer ações e/ou execuções judiciais, contra si ajuizadas ou relacionadas ao(s) imóvel(is), e que possam, de qualquer forma, comprometer a segurança jurídica do presente ajuste. Não obstante, fica(m) a qualquer tempo obrigado(s) a responder perante o(s) comprador(es) e o credor, caso venham a ser apuradas eventuais ações e/ou execuções judiciais.
Local: __________________________________ Data: __________
Vendedor(a)
Representante(s) Legal
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
Autorização para Movimentação de Conta Vinculada do FGTS Aquisição Moradia
portador(a) do CPF nº 
, nascido(a) em
Eu,
e do PIS/PASEP nº 
autorizo ao Agente Financeiro a efetuar o saque dos meus recursos no FGTS, de acordo com o que demonstra o(s) extrato(s) por mim apresentado, referente à(s) seguinte(s) conta(s) vinculada(s) e no(s) seguinte(s) valor(es):
N° Conta FGTS/Código Empregado/Trabalhador
Cód. Empregador/Cód. Estabelecimento/ 
Cód. Empresa
Valor do Saque  em R$ (*)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Valor Total
* Para uso dos recursos aplicados nos FMP (Fundos Mútuos de Privatização) o trabalhador deve requerer previamente o resgate dos valores pretendidos junto à Administradora do FMP.
* Especificar o valor a ser utilizado, incluindo o montante resgatado do FMP se for o caso.
1 - Declaro, sob as penas da Lei, que:
a) O imóvel objeto desta operação, situado no Endereço   
Número
Munícipio de
destinar-se-á à minha residência e localiza-se no município onde
comprovadamente exerço minha ocupação principal ou no município onde comprovo residir, na forma estabelecida no “Manual do FGTS - Utilização na Moradia Própria”, incluindo-se em ambos os casos os municípios limítrofes e os integrantes da mesma região metropolitana.
Complemento
no Estado 
b) Trabalho na empresa com a razão social 
inscrita sob o CNPJ nº 
, que é a fonte pagadora da minha maior renda, e exerço 
minhas atividades no Munícipio de 
, no Estado 
.
* para desempregados e autônomos há declaração específica a ser prestada. 
2  - Marcar sim ou não para cada uma das afirmações abaixo:
Sou detentor de financiamento para aquisição ou construção de imóvel residencial, que esteja ativo, e tenha sido concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), localizado em qualquer parte do País.
Sou proprietário, promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de imóvel(eis), residencial(ais), concluído(s) ou em construção, localizado(s) no município onde exerço minha ocupação principal, incluindo-se os municípios limítrofes e os integrantes da mesma região metropolitana.
Sou proprietário, promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de imóvel(eis), residencial(ais), concluído(s) ou em construção, localizado(s) no município da minha residência, incluindo-se os municípios limítrofes e os integrantes da mesma região metropolitana.
Sou proprietário, usufrutuário, promitente comprador ou cessionário de imóvel(eis) residencial(ais), concluído(s) ou em construção, localizado(s) em qualquer parte do País.
Transferi, sem a Interveniência da instituição financiadora, na qualidade de promitente vendedor, saldo devedor de financiamento firmado nas condições do SFH em qualquer parte do país.
3 - Quanto à titularidade de outro financiamento firmado nas condições do Sistema Financeiro da Habitação (SFH): (marcar com um x)
4 - Estou ciente e concordo:
a) com as condições ajustadas e as exigências relativas à utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS, para aquisição de imóvel concluído ou em construção, na forma apresentada pelo Agente Financeiro e estabelecida no “Manual do FGTS - Utilização na Moradia Própria”, disponível na Internet, no endereço www.caixa.gov.br; e
b) em apresentar, a qualquer tempo, os originais dos documentos entregues ao Agente Financeiro e/ou outros documentos e/ou esclarecimentos que julgar necessários à comprovação das declarações por mim prestadas, ou que forem requeridos pelo Agente Operador do FGTS;
5 - Quanto à declaração do Imposto de Renda, declaro que: (marcar uma das opções abaixo)
, exercício 
entregue à Receita Federal.
6 - Declaro que tenho no mínimo 36 meses de trabalho sob o regime de FGTS, somando-se os períodos trabalhados, consecutivos ou não, na mesma ou em diferentes empresas. 7 - Havendo eventual diferença no extrato apresentado entre o valor dos recursos do FGTS para fins rescisórios e o valor disponível na conta vinculada, declaro que a utilização de FGTS anterior foi pelo motivo,
.
8 - Esse imóvel foi adquirido com uso do FGTS a menos de 3 anos?
9 - Declaro estar ciente que o eventual cancelamento desta operação, antes da liberação dos recursos ao vendedor, por desistência de minha iniciativa ou de iniciativa do vendedor, ou ainda, por qualquer ocorrência que impossibilite a efetiva contratação na forma ora proposta, resultará na obrigatoriedade de devolução ao FGTS dos valores sacados, e em face disso, declaro ser responsável pelos eventuais acréscimos de correção monetária e juros devidos ao Fundo compreendidos entre a data do saque até a data da sua efetiva devolução dos referidos valores. 10 - Declaro ainda estar plenamente ciente que o cancelamento desta operação, após a liberação dos recursos ao vendedor por qualquer motivo, resultará igualmente na obrigatoriedade de devolução ao FGTS dos valores sacados indevidamente e em face disso, declaro ser responsável pelos eventuais acréscimos de correção monetária e juros devidos ao Fundo, compreendidos entre a data do saque até a data da efetiva devolução dos referidos valores. 11 - Estou suficientemente esclarecido(a) de que eventual falsidade nestas declarações e/ ou nos documentos entregues ao Agente Financeiro, os quais são essenciais à movimentação da(s) conta(s) vinculada(s) do FGTS, configura crime previsto na Legislação Penal Brasileira, ensejando o pedido pelo Agente Operador do FGTS de abertura do competente Inquérito Policial à Polícia Federal, responsabilizando-me a devolver ao Fundo os valores sacados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros devidos, sujeitando-me, ainda, às sanções civis, administrativas e criminais previstas em lei, incluindo a restrição para aquisição de imóvel que tenha sido adquirido com recursos do FGTS há menos de 3 anos.
Local: __________________________________ Data: __________
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Agência
Dígito da Agência
Conta
Dígito da Conta
CPF/CNPJ
Número do Documento
Data Operação
Valor
Agência
Dígito da Agência
Conta
Dígito da Conta
CPF/CNPJ
Número do Documento
Data Operação
Valor
Nome:
Nome:
Nome:
Nome:
Nome:
Nome:
1.1.1
1.1.2
Razão Social:
Nome: 
CPF/MF: 
Nome: 
CPF/MF: 
Agência
Dígito da Agência
Conta
Dígito da Conta
CPF/CNPJ
Número do Documento
Data Operação
Valor
04840103271220170914
04840103271220171014
04840103171220171114
00484028870820171214
00484028870820171314
00484028870820171414
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