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Lista de Documentos de Crédito Imobiliário 2ª Etapa
Agradecemos a escolha do Bradesco na realização do término da construção 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.
Registro do Contrato
Leve três vias do contrato ao Cartório de Registro de Imóveis para registro (você pode incluir no financiamento os custos de registro, fale com seu Gerente).
Pagamento 
Entregue ao seu Gerente de Conta uma via do contrato registrado e a matricula original atualizada para efetuarmos a liberação dos recursos. As liberações serão feitas em forma de reembolso, de acordo com a evolução da obra avaliada por um engenheiro credenciado do Banco.
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  - Término de Construção
pág. 03 
Proponente(s)	
pág. 04 
Certidões Proponente(s)
pág. 05
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  - Término de Construção:
Certidão de Inteiro Teor da Matrícula com Negativa de Ônus expedida pelo Serviço de Registro de Imóveis, atualizada e original 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 finalidade;
Certidão Negativa de Impostos e Taxas Municipais e com validade de 90 dias ou conforme exigência do RGI;
Ficha de Solicitação - Estudo de Viabilidade. Preencher o formulário “Estudo de Viabilidade da obra”  - Anexo 1.
Apresentar cópia simples da Planta Aprovada pela Prefeitura para imóveis novos.
Cronograma Físico Financeiro preenchido pelo engenheiro da obra.
Memorial Descritivo de Construção preenchido pelo engenheiro da obra. 
Orçamento de Construção preenchido pelo engenheiro da obra.
Cópia do Alvará de Licença, fornecido pela Prefeitura. Deve ser apresentado também na fase de Contratação.
Inscrição da Obra no INSS. Documento fornecido pelo INSS. Deve ser apresentado também na fase de Contratação.
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;
Ata de Assembleia do Condomínio comprovando a eleição do sindico que assinou a declaração citada acima;
Fique Atento:
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
Proponente(s)
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: 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.
Lista de Documentos de Crédito Imobiliário 2ª Etapa
Certidões do(s) Proponente(s)
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (Exigida somente empregador ou produtor rural);
Certidão Negativa dos Distribuidores Forenses referente a “Ações Cíveis”;
Certidão Negativa da Justiça Federal;
Certidão de Objeto e Pé (demais esclarecimentos, cópia simples da petição inicial e da contestação), caso haja certidão positiva das acima mencionadas.
Fique Atento:
A Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União é emitida pela Receita Federal e pode ser obtida pela Internet nos endereços eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br ou http://www.pgfn.fazenda.gov.br. A validade é de 180 dias a contados da data da emissão. Todas as certidões devem ser referentes à Comarca de localização do imóvel e de residência dos proponentes, observando que em algumas localidades as certidões emitidas pelo respectivo Tribunal de Justiça já são emitidas no âmbito estadual.
Estudo de Viabilidade da Obra
Dados do Proponente
Dados do Imóvel
Com a presente, autorizo esse Banco, de forma irrevogável e irretratável, a executar por si ou por terceiros especializados o estudo de viabilidade/avaliação do imóvel acima mencionada(o), bem como a debitar em minha Conta-Corrente, retro mencionada, as correspondentes despesas.
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.
Declaração para Enquadramento da Operação no SFH
Dados do Proponente
Declarações do Proponente
1 - Declaro, sob as penas da Lei, que:
a) O imóvel objeto desta operação, situado no Endereço   
Número
Munícipio de
, no Estado 
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
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, outros documentos e/ou esclarecimentos que o Agente Financeiro julgar necessários à comprovação das declarações por mim prestadas, ou que forem requeridas pelo Agente Operador do FGTS, inclusive quando esta solicitação, ocorrer depois da data de encerramento do meu contrato de financiamento ou da operação de aquisição à vista com uso de recursos da minha conta vinculada 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 - Esse imóvel foi adquirido com uso do FGTS a menos de 3 anos?
8 - 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. 9 - 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. 10 - Estou suficientemente esclarecido de que eventual falsidade nestas declarações, as quais são essenciais à movimentação da(s) conta(s) vinculada(s) do FGTS, configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, 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, e sujeitando-me às sanções civis, administrativas e criminais previstas em lei.
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.
Local: __________________________________ Data: __________
Declaração de União Estável - Comprador
1 - Comprador(a)
2 - Imóvel a ser Adquirido
Na qualidade de comprador(a,es) do imóvel citado, neste ato, declaro para os devidos fins e efeitos legais de direito, por livre e espontânea vontade e sob responsabilidade civil e criminal, que:
; aplicando-se às nossas relações patrimoniais o regime de: 
* Informar dados do(a) companheiro(a) e apresentar documentos do(a) mesmo(a), incluindo prova de estado civil do casal.
Declaram(os), ainda, que na ocorrência de falsa declaração, a operação de saque do 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.
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.
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, outros documentos e/ou esclarecimentos que o Agente Financeiro julgar necessários à comprovação das declarações por mim prestadas, ou que forem requeridas pelo Agente Operador do FGTS, inclusive quando esta solicitação, ocorrer depois da data de encerramento do meu contrato de financiamento ou da operação de aquisição à vista com uso de recursos da minha conta vinculada 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 de que eventual falsidade nestas declarações, as quais são essenciais à movimentação da(s) conta(s) vinculada(s) do FGTS, configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, 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, e sujeitando-me às sanções civis, administrativas e criminais previstas em lei.
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.
Local: __________________________________ Data: __________
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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