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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - PARA USO DO FGTS

Nota 1: Durante a análise da sua proposta, podem ser solicitados documentos complementares.
Nota 2: Não será devido qualquer ressarcimento das despesas efetuadas pelo(s) proponente(s), caso o �nanciamento não 
se concretize.
Nota 3: Não serão aceitas fotos nem cópias ilegíveis.
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Extrato atualizado do FGTS, expedido pela CEF (internet ou agência), há menos de 30 dias, contendo código do empregador, estabeleci-
mento, empresa, número do PIS e do CPF.
Declaração do Imposto de Renda (DIRPF) do último exercício com o respectivo recibo de entrega.
Obs: Caso a DIRPF contenha informação sobre imóvel residencial urbano, a utilização do FGTS está condicionada à apresentação da matrícula do imóvel. Caso 
o imóvel se encontrar na cidade OU região metropolitana OU região limítrofe do imóvel objeto da atual utilização do FGTS, necessita comprovação da venda 
OU se o imóvel não estiver registrado no Cartório de Registro de Imóveis, deve ser apresentada escritura pública ou contrato particular, este último com �rmas 
reconhecidas, comprovando a venda do imóvel.
Cópia simples das páginas da Carteira de Trabalho (CTPS), que contenham o número da CTPS, foto, quali�cação civil, os contratos de 
trabalho e a anotação do número do PIS (pode apresentar cópia simples do cartão do PIS), para comprovar 3 anos sob o regime do FGTS.
Comprovante de residência em nome do comprador expedido há menos de 30 dias: São admitidos conta de água, luz, telefone, gás, 
TV por assinatura ou outro serviço prestado por concessionária de serviços públicos, fatura de cartão de crédito e recibos de condomínio.
Comprovação do local de ocupação principal:
Assalariado ou funcionário público: último contracheque OU cópia simples da CTPS OU declaração do empregador emitida há menos 
de 30 dias (em papel timbrado ou emitido com carimbo do CNPJ da empresa e com identi�cação funcional do responsável pela declara-
ção) OU contrato de trabalho (sempre contendo o endereço do local onde o trabalhador exerce a ocupação principal).
Trabalhador autônomo ou pro�ssional liberal: cópia do registro de autonomia, obtido junto à prefeitura do município.
Se titular de empresa de prestação de serviços: comprovante de recolhimento de ISS, emitido pela prefeitura do município onde 
exerça sua ocupação laboral principal OU última alteração contratual consolidativa, registrado no órgão competente.

Formulários Banpará
Formulário “Autorização de Movimentação do FGTS”, original preenchida e assinada pelo (s) proponente(s);
Formulário “Dispensa de Declaração do Imposto de Renda” original preenchida e assinada pelo (s) proponente(s), se desobrigado de 
declarar Imposto de Renda.
Formulário “Declaração de Não-Propriedade” original preenchida e assinada pelo(s) proponentes, se desobrigado de declarar Imposto de 
Renda.

Devem ser apresentadas cópias com os seus originais ou cópias autenticadas em cartório de todos os documentos.
Apresentar os documentos de cada proponente que irá compor renda e de seu(s) cônjuge(s)

Se solteiro:
Certidão de nascimento original;
Formulário de Declaração de não convivência União Estável
Se casado:
Certidão de casamento, com as respectivas averbações caso seja divorciado ou viúvo, emitida em até 90 (noventa) dias.
DIRPF do cônjuge/convivente (exceto se regime for SEPARAÇÃO DE BENS e o cônjuge não for adquirir o imóvel).
Se Convivente em União estável:
Declaração �rmada pelos conviventes indicando a data de início da união, com assinatura reconhecida, OU escritura declaratória registrada em 
tabelionato, emitida em até 90 (noventa) dias;
DIRPF do cônjuge/convivente (exceto se regime for SEPARAÇÃO DE BENS e o cônjuge não for adquirir o imóvel).
Certidão atualizada de matrícula do imóvel objeto de utilização do FGTS, dos últimos 30 dias.
Documento o�cial de identi�cação do(s) proponente(s)
Obs: Caso a utilização do FGTS seja por tempo de residência (situação em que o trabalhador já possua imóvel em outra localidade que NÃO seja na cidade OU 
região metropolitana OU região limítrofe do imóvel objeto da atual utilização do FGTS), o comprador deve comprovar residência há pelo menos um ano, na 
localização do imóvel objeto de utilização do FGTS, através de comprovantes em nome do trabalhador, constando consumo do mês anterior e de um ano atrás 
(com vencimento no mesmo mês do ano vigente e do ano anterior).”
Exemplos:
1. Apresentar comprovante de conta de energia elétrica com vencimento em julho/2020 e outro comprovante de conta de energia elétrica com o vencimento 
em julho/2019.
2. Apresentar comprovante de conta de telefone com vencimento em julho/2020 e outro comprovante de conta de água com o vencimento em julho/2019.

Demais documentos constantes nos Check List’s da operação:
Apresentar os documentos de cada proponente que irá compor renda e de seu(s) cônjuge(s).


