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     ,       de       de      . 
     
Ao 
Banco Santander (Brasil) S.A. 
Crédito Imobiliário  
 
Ref.: Liquidação antecipada do saldo devedor de contrato de financiamento imobiliário.   
 
Solicito a Liquidação Antecipada do Saldo Devedor do contrato de financiamento, conforme dados 
abaixo: 
 
Data da liquidação programada para      /     /      
Contrato nº          
Agência nº        
Conta corrente nº        
Valor a ser quitado com recursos próprios R$       
Valor a ser quitado com recursos do FGTS R$       
 
Para tanto, autorizo, expressamente, a efetuar o débito no valor acima exposto em conta corrente no 
Santander. 

Estou ciente que a liquidação antecipada do saldo devedor somente será realizada: 

• quando utilizar recursos próprios: se houver saldo disponível na conta corrente acima 
mencionada,  na data solicitada; 

• se a solicitação de liquidação for efetuada com antecedência mínima de 3 dias úteis da data 
especificada para o débito, quando se tratar exclusivamente de utilização de recursos 
próprios; 

• quando o valor de recursos próprios acima autorizado, for inferior a diferença apurada entre o 
saldo devedor e o valor de FGTS utilizado, e existindo saldo disponível em conta corrente, fica 
previamente  autorizado o respectivo débito. 

• quando utilizar recursos do FGTS, se a operação estiver devidamente enquadrada nas regras 
estipuladas no manual de utilização do FGTS e legislações aplicáveis e com saldo disponível 
na(s) conta(s) vinculada(s); 

• se a solicitação de liquidação for efetuada com antecedência mínima de 10 dias úteis da data 
especificada, quando se tratar de utilização de recursos do FGTS; 

• o não atendimento de uma das condições acima acarretará a devolução de toda a 
documentação. 

 
OBS.: Na apuração do saldo devedor são considerados os juros "pro rata die" e no caso de 
contratos com parcelas atualizáveis também a correção monetária "pro rata die"; 

 
Peço encaminhar o termo de quitação para o seguinte endereço: R./Av.      ,    nº        , 
bairro      , cidade      , estado      , CEP      . 
 
O termo de liberação de garantia será enviado através de AR (Aviso de Recebimento), devendo ter 
pessoa no local, para a respectiva recepção. 
 
 
 

  

Assinatura (abonar assinatura na agência 
quando usar recursos próprios) 

 Assinatura (abonar assinatura na agência 
quando usar recursos próprios) 

Nome:       
CPF:       

 Nome:       
CPF:       

Telefone:       
E-mail:       
(Informar, preferencialmente o telefone comercial) 

 Telefone:       
E-mail:       
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Autorização para Movimentação de Conta Vinculada do FGTS  

Amortização / Liquidação Financiamento  
 

Eu, nome do trabalhador titular da conta, nascido em      , portador do CPF nº      , PIS nº      , 
autorizo o SANTANDER a efetuar o saque dos meus recursos  do FGTS referente à(s) seguinte(s) 
conta(s) vinculada(s) e no(s) seguinte (s) valor(es) : 
 

 Nº Conta FGTS / 
Código do Empregado 

Código Empregador / Cód. 
Estabelecimento / Cód. 

Empresa 

Utilização FMP 
(preencher SIM 

ou Não) 

Valor do Saque R$ 
(*) 

01                         
02                         
03                         
04                         
05                         

Total       
(*) preencher com a palavra TOTAL quando for utilizar o saldo total da conta ou especificar o valor a 
ser utilizado, incluindo o montante resgatado do FMP se for o caso. 
 
Com a finalidade de: 

 liquidação de saldo devedor 
Financiamento de nº      , concedido no âmbito do SFH, referente a meu imóvel residencial situado 
na endereço do imóvel, Matrícula nº      . 
 
 
Declarações do Titular da Conta Vinculada do FGTS 
Declaro, sob as penas da lei, que: 
 
1 Não fiz uso de nenhuma conta vinculada do FGTS de minha titularidade nos últimos 02 (dois) anos 

para liquidação ou amortização de saldo devedor de qualquer financiamento habitacional.  
 
2. O financiamento objeto desta operação de utilização de FGTS foi assinado em       e trata-se do 

(preencher com primeiro, segundo, terceiro...) financiamento que obtive no âmbito do SFH.  
 
3. Não sou, nesta data: 
a) proprietário, usufrutuário, promitente comprador 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 ou da mesma região 
metropolitana, e no município de minha residência, que tenha(m) sido adquirido(s) em data 
anterior à de assinatura do contrato de financiamento objeto desta operação de utilização 
de FGTS; e 

b) detentor de financiamento(s) concedido(s) no âmbito do SFH em qualquer parte do país, que se 
encontre(m) ativo(s) e tenha(m) sido celebrado(s) em data anterior à de assinatura do contrato de 
financiamento objeto desta operação de utilização de FGTS. 

 
4. Estou ciente e concordo: 
a) com as condições ajustadas e as exigências relativas à utilização dos recursos da conta vinculada 

do FGTS, para amortização ou liquidação de saldo devedor de financiamento habitacional, na 
forma apresentada pelo Agente Financeiro e estabelecida no Manual de Moradia Própria, 
disponível na Internet, no endereço www.caixa.gov.br; e 

b) em apresentar outros documentos que o Agente Financeiro julgar necessários à comprovação das 
declarações por mim prestadas. 

 
5.    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 de FALSIDADE 
IDEOLÓGICA e de ESTELIONATO, previstos no Código Penal Brasileiro, ensejando o pedido pelo 
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FGTS, de abertura do competente INQUÉRITO POLICIAL junto à Polícia Federal, responsabilizando-
me a devolver ao Fundo os valores sacados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros 
devidos, sujeitando-me às sanções civis, administrativas e criminais previstas em lei. 

 
      ,       de       de      . 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Titular da(s) Conta(s) Vinculada(s) 

                                                           Obs.: Reconhecer firma da assinatura      
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Instruções para utilização de recursos do FGTS 
Amortização Extraordinária / Liquidação de Saldo Devedor  

 
Prezado Cliente, 
 
Este é um pequeno manual para auxiliá-lo na utilização de seu Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço para liquidar o seu financiamento. 
 
É muito importante que você leia atentamente essas instruções para que a sua solicitação seja 
atendida no prazo de até 10 dias úteis, desde que o processo esteja em conformidade com as 
normas de utilização do fundo e toda a documentação esteja em ordem. 
 
 
Condições Básicas para a utilização do FGTS: 
 
• Que o financiamento tenha sido concedido no SFH; 

• Que o contrato de financiamento tenha sido registrado no Serviço de Registro de Imóveis; 

• Que o titular da conta vinculada a ser utilizada  seja optante do FGTS há, no mínimo, 3 anos; 

• Caso existam prestações em atraso, você poderá utilizar os recursos do seu FGTS,  desde que 

seja liquidado todo o saldo devedor do financiamento, acrescido do montante do atraso 

atualizado. Você poderá utilizar recursos próprios para complementar o valor do FGTS na 

liquidação, se for necessário; 

• O titular de uma conta vinculada deve observar um intervalo mínimo de 2 anos entre a última 

utilização de recursos de FGTS para amortização ou liquidação de saldo devedor;  

• Poderão ser utilizadas todas as contas vinculadas no FGTS, em nome do mutuário; 

• O imóvel deve estar localizado no município onde você trabalha (ocupação principal) ou reside 

há pelo menos 1 ano; 

• O titular da conta de FGTS não pode ser proprietário de outro imóvel no município onde trabalha 

(ocupação principal) ou no município onde reside; 

• Na Comunhão Universal de Bens, os cônjuges poderão utilizar os recursos do FGTS, 

independentemente da época de aquisição do imóvel residencial. Nos demais regime de 

casamento, ao cônjuge será permitido utilizar os recursos do FGTS, desde que o mesmo seja co-

proprietário do imóvel, ou venha a adquirir tal condição.  

 

Se qualquer uma das condições acima não for observada, seu processo poderá ser indeferido. 

Quando a liquidação do saldo devedor for efetuada parte com recursos próprios e parte com FGTS, 

o valor correspondente aos recursos próprios deverá estar disponível em c/c, e o débito será 

efetivado em c/c na data programada, desde que observado o prazo mínimo de recepção da 

documentação. 

No caso de insuficiência de saldo o processo será devolvido para o Ponto de Venda. 
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Documentos necessários: 
 
1. Formulário de autorização pra movimentação de conta vinculada do FGTS – 
amortização/liquidação; 
• Preencher o formulário em anexo; 
• Assinar e reconhecer firma. 
 

2. Declaração do empregador, ou cópia simples de holerite, para comprovação de domicílio 
profissional,  para cada titular da conta vinculada a ser utilizada ;  
 

3. Cópia simples das páginas do Imposto de Renda do último exercício, inclusive protocolo de 
entrega junto a Receita Federal; 
 

4. Comprovante de estado civil: certidão de casamento, e certidão de nascimento; 

 

5. Extrato atualizado da(s) conta(s) vinculada(s) envolvida(s) na operação  
• Um extrato para cada conta utilizada, contendo: nome da empresa, CNPJ, dados do Banco, nº da 
conta do FGTS, nº do código no banco depositário e nº da carteira de trabalho; 
• Devem ser emitidos pela Caixa Econômica Federal há no máximo 2 meses; 

 

6. Matrícula  

• Caso este financiamento não seja o primeiro, enviar cópia simples da matrícula atualizada dos 
imóveis anteriores. 
 

Importante  

Se o extrato do FGTS não for suficiente para comprovar o período mínimo de 3 anos de 
contribuição ao Fundo, você deverá apresentar também, cópia simples das folhas da Carteira 
de Trabalho que possuam o nº de série, qualificação civil, contratos de trabalho da Carteira, 
nº do PIS/PASEP e contribuições do FGTS. No caso de profissional liberal, apresentar 
Atestado fornecido pelo Sindicato. 
 

Caso você queira utilizar seu FGTS aplicado em FMP (Fundo Mútuo de Privatização), é necessário 
solicitar o resgate à Instituição escolhida para sua administração e enviar extrato do FGTS 
atualizado, constando valor disponível em conta. 
 

Enviar documentação para: 

 

• A documentação acima solicitada deverá ser entregue, em sua totalidade, em uma agência do 
Santander ou enviada para a Caixa Postal 55050 – CEP 04733-970 – São Paulo/SP. 
 

 
Superintendência de Serviços a Clientes - Crédito Imobiliário 
  
 
Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas)  
e 0800-702-3535 (outras localidades) 
- SAC - Serviço de Apoio ao Consumidor 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322 
 
 


