
Orientações para utilização do FGTS para amortização, abatimento e quitação 
da dívida 

Para o processo de utilização do recurso do FGTS para amortização, abatimento e 
quitação da dívida, o consorciado deve ficar atento as orientações e enviar os 
documentos solicitados de acordo com a modalidade desejada. 

Nesse documento você encontra todas as orientações para concluir o processo de forma 
de maneira ágil e fácil.  

Esse processo passa pelas seguintes etapas: 

1º Passo – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

� Cópia simples da Declaração do Imposto de Renda completa do último exercício, 
do consorciado e cônjuge que utilizar os recursos do FGTS, acompanhadas do 
respectivo protocolo de entrega; 

� Cópia simples da Declaração do 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; 

� No caso de consorciado(s) ou cônjuge isento(s) de apresentação da Declaração 
de Imposto de Renda, prestar declaração nesse sentido, com firma reconhecida 
(vide modelo anexo I); 

� Dois comprovantes residenciais em nome do trabalhador ( ex. conta de luz, 
extrato bancário) 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); 

� Para a comprovação do local onde o consorciado exerce sua ocupação principal, 
enviar declaração nesse sentido, firmada por seu empregador, em papel 
timbrado, constando inclusive, o endereço da empresa, com firma reconhecida 
(vide modelo anexo II); 

� Declaração de não impedimento para utilização dos recursos do FGTS, firmada 
sob as penas da Lei. 

� Extrato atualizado da conta do FGTS fornecido pela CEF em nome de cada 
consorciado e cônjuge, constando o valor total a ser utilizado, emitido pela Caixa 
Econômica Federal há no máximo 02 meses; 

� Autorização para movimentações de conta vinculada do FGTS – ORIGINAL 
devidamente assinada (Arquivo anexo); 

� Cópia simples da carteira profissional (folhas referentes ao contrato de trabalho, 
número e série, qualificação do consorciado, data de opção), comprovando 03 
anos de recolhimento, consecutivos ou não e número do PIS; 

� 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; 

2º Passo – ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

Providencie o envio de todos os documentos e formulários solicitados acima, 
devidamente preenchidos (se necessário) e assinados para a Administradora 
juntamente com os documentos abaixo, por meio de SEDEX. 

� Declaração de Isenção de Imposto de Renda; 
� Declaração (de não impedimento de utilização do FGTS) 
� Declaração de Domicílio Profissional. 

Enviar para:
Santander Administradora de Consórcio 
Endereço: Rua Amador Bueno, 474 - Bloco B - Térreo - EST.142
Bairro: Santo Amaro  Cidade: São Paulo  UF: SP  CEP:04752-005
 



Informações importantes: 

A utilização do FGTS nas modalidades de pagamento de parte das prestações e de 
liquidação ou amortização extraordinária de saldo devedor de autofinanciamento 
imobiliário concedido no âmbito de consórcio imobiliário, cujo bem já tenha sido 
adquirido pelo consorciado, obedecerá aos seguintes critérios:  

Nos casos de liquidação ou amortização de saldo devedor: 

a. Haja interstício mínimo de 2 (dois) anos entre cada movimentação;
b. O trabalhador deverá contar com o mínimo de 03 (três) anos de trabalho sob o

regime do FGTS na mesma empresa ou em empresas diferentes;
c. A cota de consórcio deverá estar em nome do trabalhador, titular da conta

vinculada a ser utilizada;
d. O imóvel adquirido por meio de consórcio deverá ser residencial urbano e estar

registrado no cartório competente em nome do trabalhador titular da conta
vinculada;

e. O valor máximo de avaliação do imóvel, na data da aquisição, não pode exceder
ao limite estabelecido para as operações do Sistema Financeiro da Habitação. O
limite foi alterado conforme Banco Central divulgou a resolução nº 4.271, que
dispõe sobre os critérios de concessão de financiamento imobiliário e, dentre
eles, eleva o limite máximo de financiamento no âmbito do SFH.

Limitado a R$ 950 mil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e no Distrito Federal; 
Limitado a para R$ 800 mil nos demais estados do país. 

f. O titular da conta não poderá ser detentor de financiamento ativo do SFH em
qualquer parte do território nacional, na data de aquisição do imóvel;

g. O titular da conta não poderá ser proprietário, promitente comprador,
usufrutuário ou cessionário de outro imóvel na mesma localidade ou no local
onde exerce a sua ocupação ou atividade principal, incluindo os municípios
limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana, na data de aquisição
do imóvel;

h. Em caso de liquidação com FGTS o consorciado poderá ter até 03 parcelas em
aberto

No caso de pagamento de parte das prestações. 

a. O consorciado não poderá contar com mais de 3 (três) prestações em atraso;
b. As prestações em atraso até o limite estabelecido acima, poderão integrar o

valor a ser abatido com o uso do FGTS;
c. Os recursos do FGTS a serem utilizados estão limitados a 80% (oitenta por

cento) do valor da prestação;
d. O saque da conta vinculada dar-se-á em parcela única e o valor será utilizado,

na data do repasse à administradora, para quitação proporcional de 12 (doze)
prestações do consórcio, exceto nos casos em que o prazo remanescente do
contrato seja inferior àquele número de prestações, quando prevalecerá o
período faltante.

Se você precisa de informações, quer fazer solicitações ou consultas sobre 
Consórcio, ligue para a Central de Atendimento Santander. 

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. 


