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Declaração Negativa de Propriedade de Imóvel Impeditivo para
Reenquadramento de Carteira - SFH3 para SFH2

Mutuário

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não
• Possuo no mínimo 36 meses de trabalho sob o regime do FGTS, somando-se os períodos trabalhados, 
consecutivos ou não, na mesma ou em diferentes empresas.

• Era titular de outro financiamento ativo no âmbito do SFH, localizado em qualquer parte do território nacional, 
adquirido em data anterior à data de registro do contrato de financiamento a ser amortizado/liquidado; e;

• Era proprietário, possuidor, promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de outro imóvel residencial, 
concluído ou em construção (que tenha sido adquirido em data anterior a assinatura do instrumento de 
financiamento objeto desta operação), localizado:

Obs.: Caso o cliente tenha sido proprietário de imóvel financiado / adquirido antes da data da Contratação 
do imóvel objeto deste financiamento, deverá ser enviado Certidão de Inteiro Teor da Matricula do Imóvel 
comprovando a venda do mesmo.

1.1) No mesmo município do exercício de sua ocupação laboral principal, incluindo os municípios limítrofes ou 
os municípios integrantes da mesma Região Metropolitana nem;

1.2) No mesmo município de sua residência, incluindo os municípios limítrofes ou os municípios integrantes da 
mesma Região Metropolitana.

Obs.: Caso o cliente tenha sido proprietário de imóvel adquirido antes da data da Contratação do imóvel objeto deste 
financiamento, deverá ser enviado Certidão de Inteiro Teor da Matricula do Imóvel comprovando a venda do mesmo.
2 - Declaro que na data da assinatura do contrato de financiamento identificado acima, exercia minha 
ocupação principal na empresa com a razão social _____________________________________, localizada no 
município de_______________________________, no Estado de ________.
3 - Declaro que na data da assinatura do contrato de financiamento identificado acima, minha residência estava 
localizada no município de_______________________________, no Estado de ________. 
4 - Estou ciente e concordo que:
• Estou suficientemente esclarecido(a) de que eventual falsidade nestas declarações e/ ou nos documentos 
entregues ao Agente Financeiro, os quais são essenciais à movimentação da(s) conta(s) vinculada(s) do FGTS, 
configura crime previsto na Legislação Penal Brasileira, 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, sujeitando-me, ainda, às 
sanções civis, administrativas e criminais previstas em lei, incluindo a restrição para aquisição de imóvel que 
tenha sido adquirido com recursos do FGTS há menos de 3 anos.
• Em apresentar, a qualquer tempo, os originais dos documentos entregues ao Agente Financeiro e/ou outros 
documentos e/ou esclarecimentos que julgar necessário à comprovação das declarações prestadas, ou que forem 

Endereço do Imóvel Objeto

Bairro Cidade UF CEP

Número Complemento

Nº do Contrato de Financiamento

Declaro, sob as penas da lei, que:
• Transferi sem a Interveniência desta Instituição Financiadora, na qualidade de promitente vendedor, o saldo 
devedor deste financiamento firmado nas condições do SFH em qualquer parte do país.

1 - Na data da aquisição do imóvel do financiamento acima identificado:

CPF/MF
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Reenquadramento de Carteira - SFH3 para SFH2

Nome:

CPF/MF:

Mutuário

Local: __________________________________ Data: __________

requeridos pelo Agente Financeiro Operador do FGTS, inclusive quando esta solicitação ocorrer depois da data 
de encerramento do meu contrato de financiamento.
O Bradesco” declara  que cumpre toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e 
proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do 
Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador 
(Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais 
ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados  pessoais coletados por meio deste instrumento para 
a sua execução e somente nos estritos limites e finalidades aqui previstos, como controlador de dados pessoais 
ou por meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-
los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado pelo titular dos dados, por este ou outro instrumento 
ou, ainda, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou em caso de decisão judicial que obrigue o 
fornecimento.

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.

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.
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.

Nota: Este formulário trata-se de um documento individual, sendo assim, o seu preenchimento deve ser realizado 
unicamente para cada mutuário.
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