
 
 

Orientações para aquisição de imóvel com recursos do FGTS 

 

O Consorciado e o Imóvel devem atender a todas as condições normativas 

previstas no Manual do FGTS instituído pela Caixa Econômica Federal, na qualidade 

de Agente Operador do FGTS.  

 

Para todas as modalidades:  

 

 Cópia simples da Declaração de Imposto de Renda completa do último 

exercício, do consorciado e cônjuge que utilizar os recursos do FGTS, 

acompanhadas do respectivo protocolo de entrega. No caso de 

consorciado(s) ou cônjuge isento(s) de apresentação da Declaração de 

Imposto de Renda, prestar declaração nesse sentido, com firma 

reconhecida; 

 

 Copia de dois documentos de comprovante de residência (conta de luz, 

notificação IR, extrato bancário, contrato de locação, etc.) ambos com data 

atual e com data de um ano atrás. (Ex: conta de luz referente março deste 

ano e março do ano passado e conta de telefone referente março deste ano 

e de março do ano passado); 

 

 Declaração firmada por seu empregador, em papel timbrado, constando 

inclusive, o endereço da empresa, com firma reconhecida para comprovação 

do local onde o consorciado exerce sua ocupação principal; 

 

 Extrato atualizado da conta do FGTS fornecido pela CEF em nome de cada 

consorciado e cônjuge, acompanhada da Autorização para movimentações 

de conta vinculada do FGTS – aquisição moradia; 

 

 Declaração de não impedimento para utilização do recurso do FGTS, firmada 

sob as penas da Lei; 

 

 Comprovação do tempo de serviço sob regime do FGTS há mais de 03 (três) 

anos, mediante apresentação de cópia simples da carteira profissional 

(folhas referentes ao contrato de trabalho, número e série, qualificação do 

consorciado, data de opção);  

 

 Cópia simples da Carteira Profissional onde consta o n.º do PIS.  

 

Para as modalidades: Oferta de Lance e Complementação do Valor do 

Crédito:  

 

 Anexar o compromisso de compra e venda, se for o caso, ou preencher os 

modelos de “Opção de Venda e Compra”. 

 

Para as modalidades: Liquidação, Amortização ou Pagamento de Parte das 

Prestações:  

 

 Cópia simples da Declaração de Imposto de Renda completa, do consorciado 

e cônjuge que utilizar os recursos do FGTS à época da aquisição do imóvel, 

acompanhada do respectivo protocolo de entrega;  

 

 Autorização para movimentações de conta vinculada do FGTS – ORIGINAL 

devidamente assinada (DAMP - Autorização para Movimentação de Conta 

Vinculada do FGTS Amortização / Liquidação de Contrato de Consórcio ou 



 
 

DAMP – Demonstrativo de Utilização do FGTS – Pagamento de Parte das 

Prestações); 

 

 Cópia do contrato particular ou escritura pública de aquisição do imóvel; 

 

 Matrícula atualizada do imóvel, expedida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis, onde o imóvel encontra-se registrado. 

 

Se você precisa de Informações, quer fazer Solicitações ou Consultas sobre 

Consórcio, ligue Central de Atendimento Santander.  

 

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. 

 

 

 


