
 BB Crédito Imobiliário 

Declaração para Enquadramento no Programa

 
Na qualidade de comprador(es) de imóvel objeto de financiamento imobiliário no Banco do 
Brasil S.A, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, declaro(amos), sob as penas da lei 
que: 
 

• Não possuo(imos) financiamento concedido nas condições do SFH;
• Não sou(somos) proprietário(s) ou promitente(s) comprador(es) ou cessionário(s) de 

imóvel residencial concluído ou em construção, localizado:
o em qualquer parte do território nacional que seja o

âmbito do SFH; 
o no mesmo município do exercício de minha(nossa) ocupação principal,incluindo 

os municípios limítrofes e integrantes da mesma região metropolitana, imóvel 
localizado no município de minha(nossa) atual residênci
pretendo(emos) residir ou trabalhar.

• Não sou(somos) beneficiário(s) de financiamento no Programa do Governo Federal, 
Programa Minha Casa, Minha Vida 

• Não ter(mos) transferido, sem a interveniência da Insti
de promitente vendedor, saldo devedor de financiamento firmado nas condições do SFH 
em qualquer parte do país.

 

Quanto a destinação do imóvel objeto desta operação, situado no(a): 

 

declaro(amos) destinar-se à minha(nossa) residência e ainda, que se localiza ou no município 
onde comprovadamente exerço(emos) minha(nossa) ocupação principal, incluindo
municípios limítrofes e os integrantes 
comprovo(amos) residir ou onde pretendo(demos) residir ou trabalhar, na forma estabelecida 
no Manual de Moradia Própria – FGTS.
 

Com relação ao subsídio concedido no ato da contratação da operação de fina
declaro(amos): 
 

a) ser(mos) beneficiário(s) do desconto          (    )
b) não ser(mos) beneficiário(s) do desconto   (    )
 

Desta maneira, estou(amos) ciente(s) de que para ter direito ao subsídio (parcela de desconto 
com recursos do Orçamento Geral da União) e FGTS, assinalado no item “a”, devo(emos) 
cumprir o disposto abaixo: 
 

Não fui/fomos beneficiado(s), a qualquer época, de programas habitacionais lastreados com  
recursos orçamentários da União ou de programas de descontos habitacionais co
recursos do FGTS; 
 

Não tenho/temos financiamento imobiliário, ativo, concedido no âmbito do SFH em qualquer 
localidade do território nacional; 
 

Não sou/somos proprietário(s), cessionário(s), arrendatário(s) ou promitente(s) comprador(es) 
de imóvel(eis), residencial(ais), concluído(s) ou em construção, urbano ou rural, localizado(s)  
no atual local de domicílio ou onde pretendo(demos) residir ou trabalhar;
 

Estou(amos) suficientemente esclarecido(s) de que eventual falsidade nestas declarações, 
quais são essenciais à concessão do financiamento no Programa
configuram os crimes de FALSIDADE IDEOLÓGICA e de ESTELIONATO, previsto no Código 
Penal Brasileiro, ensejando nas sanções civis, administrativas e criminais previstas 
 

Logradouro (Rua, avenida, alameda, etc.) 

 

CEP Cidade 

 

BB Crédito Imobiliário – FGTS/MCMV 

Declaração para Enquadramento no Programa 
 

Na qualidade de comprador(es) de imóvel objeto de financiamento imobiliário no Banco do 
Brasil S.A, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, declaro(amos), sob as penas da lei 

Não possuo(imos) financiamento concedido nas condições do SFH;
Não sou(somos) proprietário(s) ou promitente(s) comprador(es) ou cessionário(s) de 
imóvel residencial concluído ou em construção, localizado: 

em qualquer parte do território nacional que seja objeto de financiamento ativo no 

no mesmo município do exercício de minha(nossa) ocupação principal,incluindo 
os municípios limítrofes e integrantes da mesma região metropolitana, imóvel 
localizado no município de minha(nossa) atual residênci
pretendo(emos) residir ou trabalhar. 

Não sou(somos) beneficiário(s) de financiamento no Programa do Governo Federal, 
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, em outra instituição financeira.
Não ter(mos) transferido, sem a interveniência da Instituição Financiadora, na qualidade 
de promitente vendedor, saldo devedor de financiamento firmado nas condições do SFH 
em qualquer parte do país. 

Quanto a destinação do imóvel objeto desta operação, situado no(a):  

se à minha(nossa) residência e ainda, que se localiza ou no município 
onde comprovadamente exerço(emos) minha(nossa) ocupação principal, incluindo
municípios limítrofes e os integrantes da mesma região metropolitana, ou no município onde 
comprovo(amos) residir ou onde pretendo(demos) residir ou trabalhar, na forma estabelecida 

FGTS. 

Com relação ao subsídio concedido no ato da contratação da operação de fina

a) ser(mos) beneficiário(s) do desconto          (    ) 
b) não ser(mos) beneficiário(s) do desconto   (    ) 

Desta maneira, estou(amos) ciente(s) de que para ter direito ao subsídio (parcela de desconto 
Geral da União) e FGTS, assinalado no item “a”, devo(emos) 

Não fui/fomos beneficiado(s), a qualquer época, de programas habitacionais lastreados com  
recursos orçamentários da União ou de programas de descontos habitacionais co

Não tenho/temos financiamento imobiliário, ativo, concedido no âmbito do SFH em qualquer 

Não sou/somos proprietário(s), cessionário(s), arrendatário(s) ou promitente(s) comprador(es) 
óvel(eis), residencial(ais), concluído(s) ou em construção, urbano ou rural, localizado(s)  

no atual local de domicílio ou onde pretendo(demos) residir ou trabalhar; 

Estou(amos) suficientemente esclarecido(s) de que eventual falsidade nestas declarações, 
quais são essenciais à concessão do financiamento no Programa Minha Casa, Minha Vida, 
configuram os crimes de FALSIDADE IDEOLÓGICA e de ESTELIONATO, previsto no Código 
Penal Brasileiro, ensejando nas sanções civis, administrativas e criminais previstas 

Nº 

Bairro 

Na qualidade de comprador(es) de imóvel objeto de financiamento imobiliário no Banco do 
Brasil S.A, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, declaro(amos), sob as penas da lei 

Não possuo(imos) financiamento concedido nas condições do SFH; 
Não sou(somos) proprietário(s) ou promitente(s) comprador(es) ou cessionário(s) de 

bjeto de financiamento ativo no 

no mesmo município do exercício de minha(nossa) ocupação principal,incluindo 
os municípios limítrofes e integrantes da mesma região metropolitana, imóvel 
localizado no município de minha(nossa) atual residência ou onde 

Não sou(somos) beneficiário(s) de financiamento no Programa do Governo Federal, 
PMCMV, em outra instituição financeira. 

tuição Financiadora, na qualidade 
de promitente vendedor, saldo devedor de financiamento firmado nas condições do SFH 

se à minha(nossa) residência e ainda, que se localiza ou no município 
onde comprovadamente exerço(emos) minha(nossa) ocupação principal, incluindo-se os 

da mesma região metropolitana, ou no município onde 
comprovo(amos) residir ou onde pretendo(demos) residir ou trabalhar, na forma estabelecida 

Com relação ao subsídio concedido no ato da contratação da operação de financiamento, 

Desta maneira, estou(amos) ciente(s) de que para ter direito ao subsídio (parcela de desconto 
Geral da União) e FGTS, assinalado no item “a”, devo(emos) 

Não fui/fomos beneficiado(s), a qualquer época, de programas habitacionais lastreados com  
recursos orçamentários da União ou de programas de descontos habitacionais concedidos com 

Não tenho/temos financiamento imobiliário, ativo, concedido no âmbito do SFH em qualquer 

Não sou/somos proprietário(s), cessionário(s), arrendatário(s) ou promitente(s) comprador(es) 
óvel(eis), residencial(ais), concluído(s) ou em construção, urbano ou rural, localizado(s)  

Estou(amos) suficientemente esclarecido(s) de que eventual falsidade nestas declarações, as 
Minha Casa, Minha Vida, 

configuram os crimes de FALSIDADE IDEOLÓGICA e de ESTELIONATO, previsto no Código 
Penal Brasileiro, ensejando nas sanções civis, administrativas e criminais previstas em lei. 

Complemento 

UF 



 BB Crédito Imobiliário 

Declaração para Enquadramento no Programa

Estou(amos) ciente(s) de que no caso de ocorrência de falsa declaração, a operação junto ao 
Programa será cancelada, e ficarei(emos) obrigado(s) a devolver o(s) valor(es) indevidamente 
obtido(s) e/ou sacado(s), acrescido(s) de correção monetária e
prejuízo do vencimento antecipado da dívida decorrente do crédito concedido, com a 
consequente cobrança administrativa/judicial.
 
________________________ 
Local e data 
 
 

 
Nome do Proponente 1 

 
 

 
Nome do Proponente 2 

 
 

 

 
Nome do Proponente 3 

 
 

 

 

BB Crédito Imobiliário – FGTS/MCMV 

Declaração para Enquadramento no Programa 
 

Estou(amos) ciente(s) de que no caso de ocorrência de falsa declaração, a operação junto ao 
Programa será cancelada, e ficarei(emos) obrigado(s) a devolver o(s) valor(es) indevidamente 
obtido(s) e/ou sacado(s), acrescido(s) de correção monetária e juros devidos, tudo sem 
prejuízo do vencimento antecipado da dívida decorrente do crédito concedido, com a 
consequente cobrança administrativa/judicial. 

 Cônjuge do Proponente 1
  

 Cônjuge do Proponente 2
  

 Cônjuge do Proponente 3
  

Estou(amos) ciente(s) de que no caso de ocorrência de falsa declaração, a operação junto ao 
Programa será cancelada, e ficarei(emos) obrigado(s) a devolver o(s) valor(es) indevidamente 

juros devidos, tudo sem 
prejuízo do vencimento antecipado da dívida decorrente do crédito concedido, com a 

Cônjuge do Proponente 1 

Cônjuge do Proponente 2 

Cônjuge do Proponente 3 


