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Declaração de Dispensa de Certidões e Declarações
1 - Dados do(s) Comprador(es) 
2 - Dados do Imóvel 
Na qualidade de comprador(es) do imóvel citado, neste ato, por livre e espontânea vontade e para efeito exclusivo do financiamento imobiliário e da constituição da garantia de alienação fiduciária, declara (m) que tanto na fase inicial da contratação como para os efeitos deste instrumento obteve previamente do (s) Vendedor (es) informações sobre os  documentos e certidões do  imóvel , conforme previsto no § 2º da Lei nº 7.433/85 e ciente(s) da possibilidade de obtenção previa, gratuita e eletrônica da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do artigo 642-A da CLT. Assim, nos termos do artigo 54 da Lei nº 13.097 de 2015, dispensa (m) as certidões previstas no § 2º do artigo 1º da Lei nº 7.433/85 e a obtenção previa, gratuita e eletrônica da Certidão Negativas de Débitos  Trabalhistas - CNDT, nos termos do artigo 642-A da CLT, isentando o Bradesco de qualquer responsabilidade, dispensando assim:
- Declaração de inexistência de débitos condominiais; 
- Certidão Negativa de Impostos e Taxas Municipais;
- Declaração de regularidade de foro (para imóveis foreiros, tanto público como particular)
Em caso de exigências cartorárias da respectiva comarca do imóvel os documentos acima não poderão ser dispensados.                                                                                                                                                                                                          
O(s) comprador(es) declara(m) ainda que optou(aram) pela dispensa de exibição dos documentos acima referidos, estando porém ciente(s) de que a dispensa das certidões e declarações acima mencionadas para fins de financiamento imobiliário/consórcio de imóvel, não o(s) exime(m) de conferir todas as informações prestadas pelo(s) vendedor(es), inclusive no que se refere à inexistência de eventuais ações e/ou execuções judiciais e sobre regularidade dos pagamentos de valores relacionados ao condomínio, IPTU e/ou aos demais impostos que recaiam sobre o imóvel, os quais poderão, em estando irregulares, serem cobrados do (s) comprador (es), ficando assim ciente (s) que o não pagamento de dívidas, despesas de impostos e taxas incidentes sobre o imóvel como IPTU, Foro e ou Condomínio, poderão dar causa ao vencimento antecipado da dívida, comprometendo-se ainda a sanar, em tempo hábil, qualquer pendencia judicial ou extrajudicial que possa afetar o imóvel objeto da garantia.
Local: __________________________________ Data: __________
Comprador(a)
Cônjuge/Companheiro(a)
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.
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.
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.
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