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 Material Explicativo da Relação de Documentos 

Prezado (a) Cliente, 
 

Disponibilizamos a relação completa de documentos e formulários utilizados nos processos de financiamento do 

Banco do Brasil, com detalhamento de cada um dos itens, para auxiliar você no fornecimento da documentação 

completa para maior agilidade no estudo da operação. 

Em caso de dúvidas, procure sua agência de relacionamento ou ligue para a Central de Atendimento BB – 0800-

729-0001 (4004-0001 para Capitais e Regiões Metropolitanas). 

 
1. DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS DO(S) PROPONENTE(S) 

 
Proposta de Financiamento Imobiliário (única para o processo, de acordo com a linha de crédito) 
 
Deve ser entregue em sua forma original, com todos os campos preenchidos e sem rasuras, assinado pelo(s) 
proponente(s), inclusive os cônjuges/companheiros(as), se for o caso.  
Disponível em www.bb.com.br/imoveis 
 
Declaração Pessoal de Saúde DPS (um para cada proponente) – exceto para operações PMCMV 
 
Deve ser entregue em sua forma original, assinado pelo(s) proponente(s). O documento será fornecido pela 
agência de relacionamento, no momento do acolhimento da proposta de financiamento. 
 
Comprovante de Estado Civil 
 
Para solteiro(a): não há necessidade de fornecimento de documentos. Atentar para o correto preenchimento 
do campo “União Estável” na Proposta de Financiamento Imobiliário. 
Para casado(a): Certidão de Casamento e Escritura do Pacto Antenupcial registrado no RGI. 
 
A Escritura de Pacto Antenupcial é documento que deve ser apresentado conforme o regime de bens e data 
do casamento: 

• Comunhão de bens, após 26.12.1977; 

• Comunhão parcial de bens, antes de 26.12.1977; 

• Separação de bens em qualquer data; 

• Comunhão de aquestos, a partir de 13.01.2003. 
 
Obs.: A Escritura do Pacto Antenupcial não é exigida para os casos definidos no artigo 1641 do atual Código 
Civil Brasileiro ou artigo 258 do antigo Código. 
O Pacto Antenupcial deve estar registrado no RGI (Registro Geral de Imóveis). Caso o cliente não possua o 
Pacto Antenupcial registrado é necessário efetuar o registro antes de encaminhar a proposta de 
financiamento ao Banco. 
 
Para viúvo(a): Certidão de Casamento, com averbação da condição de viuvez ou certidão de óbito. Atentar 
para o correto preenchimento do campo “União Estável” na Proposta de Financiamento Imobiliário. 
 
Para separado(a): Certidão de Casamento com averbação da separação ou divórcio. Atentar para o correto 
preenchimento do campo “União Estável” na Proposta de Financiamento Imobiliário. 
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Aquisição PMCMV e Aquisição PF FGTS 
 
Declaração para Enquadramento 
 
Deve ser entregue em sua forma original, com todos os campos preenchidos e sem rasuras, assinado pelo(s) 
proponente(s), inclusive os cônjuges/companheiros(as), se for o caso.  
Disponível em www.bb.com.br/imoveis 
 
Declaração do IRPF com Recibo de Entrega ou Declaração de Isento do IRPF 
 
Deverá ser apresentada a declaração completa referente ao último exercício, com recibo de entrega. Se o 
cliente efetuou declaração retificadora, deve apresentar esta acompanhada da original (salvo se retificadora 
entregue dentro do prazo regulamentar da Receita Federal). Se o cliente for isento de apresentação da 
declaração de imposto de renda, deve preencher e entregar em sua forma original, sem rasuras e assinado, o 
modelo disponível em www.bb.com.br/imoveis. 
 
Comprovante de Residência ou de Ocupação Laboral Principal 
 
Documento que comprova a residência do proponente ou local de sua ocupação laboral. A comprovação é 
feita mediante um dos seguintes documentos: 
Residência 

• Recibo de condomínio, de aluguel ou de escola; 

• Contrato de locação registrado; 

• Contas de água, luz, telefone ou gás; 

• Extrato de conta bancária ou declaração de instituição financeira; 

• Fatura de cartão de crédito 
Ocupação Laboral 

• Contracheque ou comprovante de rendimentos mensais 

• Carteira de trabalho – folhas de identificação civil e do contrato de trabalho 

• Declaração do empregador – com carimbo CNPJ (ou papel timbrado), endereço e telefone da 
empresa; 

• Declaração de próprio punho do trabalhador – se o imóvel localiza-se no local onde pretende residir 
ou trabalhar. 

 
Carteira de Trabalho ou Extrato do FGTS (se mínimo 36 contribuições - concessão desconto de 0,5% a.a.) 
 
Se o cliente possuir no mínimo 36 contribuições para o FGTS, tem direito a um abatimento de 0,5% a.a. na 
taxa de juros do financiamento. Para tanto, deve apresentar cópia da carteira de trabalho (folhas de 
identificação civil, contrato de trabalho e opção pelo FGTS) ou extrato do FGTS, em que possa ser verificada a 
quantidade de contribuições. 
As contribuições podem ser consecutivas ou não, e o trabalhador deve comprovar ainda a existência de 
contrato de trabalho ativo atualmente (mesmo que a conta do FGTS do atual empregador ainda não possua 
saldo) ou, se contrato inativo, possuir saldo disponível na conta referente ao contrato de trabalho já 
encerrado. 
 
Comprovante de Renda 
 
Será aceito como Comprovante de Renda um dos documentos citados abaixo, desde que o documento seja 
seja do mês atual ou mês anterior: 

• Demonstrativo de Rendimentos (holerite, contracheque, folha de pagamento e equivalentes); 
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• Declaração de Rendimentos fornecida pela fonte pagadora, na forma de carta da empresa em papel 
timbrado, assinado pelo setor responsável de RH ou pelo superior imediato; 

• Declaração de Rendimentos - modelo disponível em www.bb.com.br/imoveis - limitada ao valor 
máximo de R$ 1.710,78; 

• Comprovante de Recolhimento do INSS, acompanhado de Declaração Formal do Cliente. 
 

Certificado de Subsídio (somente Convênios – Casa Paulista) 
 
O certificado de subsídio é o documento que garante que o servidor público do Estado de São Paulo possui 
aprovação para utilização do convênio Casa Paulista. Informa também o valor do subsídio que será fornecido 
pelo Governo de SP. 
 
Autorização para Compartilhamento de Informações (Somente Convênios - Casa Paulista) 
 
Documento em que o cliente autoriza que o Banco do Brasil e o Governo de SP troquem informações 
cadastrais, necessárias para aprovação do financiamento e recebimento do subsídio. 
 

Operações Pró-Cotista FGTS 
 
Carteira de Trabalho  
 
Fornecer cópia das folhas com o número da carteira e foto, de identificação civil, contrato de trabalho e 
opção pelo FGTS. 
 
Extrato atualizado do FGTS 
 
Os extratos deverão ser solicitados junto aos guichês de atendimento da Caixa. Admite-se extrato entregue 
pelos Correios ou emitido pela Internet se for possível identificar todos os dados necessários para a 
solicitação do recurso, em especial a “base da conta” – em regra disponível apenas naqueles emitidos no 
guichê da Caixa.A emissão não deve ser superior a 60 dias. 
 
Declaração do IRPF com Recibo de Entrega ou Declaração de Isento do IRPF 
 
Deverá ser apresentada a declaração completa referente ao último exercício, com recibo de entrega. Se o 
cliente efetuou declaração retificadora, deve apresentar esta acompanhada da original (salvo se retificadora 
entregue dentro do prazo regulamentar da Receita Federal). Se o cliente for isento de apresentação da 
declaração de imposto de renda, deve preencher e entregar em sua forma original, sem rasuras e assinado, o 
modelo disponível em www.bb.com.br/imoveis.  
 
Declaração para Enquadramento 
 
Deve ser entregue em sua forma original, com todos os campos preenchidos e sem rasuras, assinado pelo(s) 
proponente(s), inclusive os cônjuges/companheiros(as), se for o caso.  
Disponível em www.bb.com.br/imoveis 
 
Situações Especiais – Proponente(s) 

 

Procuração – Acompanhada do CPF e RG do Representante 
 

Quando o comprador for representado por meio de Procuração por Instrumento Público, a procuração deve 
conter poderes específicos para “comprar/adquirir o imóvel (descrição do imóvel), praticar todos os atos 
necessários para efetuar a operação, tais como estabelecer condições e preços, constituir gravames,  



 

| 4 
 

 
inclusive, alienar fiduciariamente em garantia do financiamento concedido para a aquisição do imóvel, 
assinar instrumentos particulares de venda e compra, contratar financiamento imobiliário”. 
Na realização do financiamento imobiliário em que houver a representação do(s) comprador (es, a, as) ou do 
vendedor (es, a, as), a Procuração deverá ser apresentada juntamente com o CPF e a identidade do 
representante do comprador (es, a, as) e/ou vendedor (es a, as). 
Caso a procuração tenha sido lavrada no exterior – apresentar procuração consularizada no Consulado 
Brasileiro do país onde foi lavrada, traduzida por tradutor juramentado e, posteriormente, registrada em 
Cartório de Títulos e Documentos. Se lavrada no exterior, em Consulado Brasileiro, é dispensada a tradução 
juramentada e o registro em Cartório de Títulos e Documentos. 
 

Para imóveis localizados nos Estados de São Paulo e Santa Catarina 

CND do INSS ou Declaração de Dispensa de Apresentação da CND para cada proponente. 
 
Apresentar ao Banco: A CND do INSS é emitida no endereço - 
http://www.dataprev.gov.br/servicos/cnd1.htm.  
O cliente pode ser dispensado de apresentação desse documento (quando o proponente não é empregador 
com código CEI). Nesse caso, deve fornecer o formulário “Dispensa de Apresentação da CND do INSS” 
devidamente preenchido e assinado. O modelo está disponível em www.bb.com.br/imoveis.  
 

Para Imóveis Localizados no Distrito Federal 

Apresentar ao Banco: Certidão de Feitos Ajuizados (Certidão Especial do Cartório Rui Barbosa), Certidão da 
Justiça Federal e Certidão da Justiça do Trabalho. 
 
Certidão de Feitos Ajuizados - O documento pode ser solicitado eletronicamente, pelo endereço 
www.distribuidordf.com.br> Pedir Certidão Nada Consta > Selecionar o tipo de certidão “especial”. A 
impressão do documento ocorre, em regra, no dia seguinte da solicitação e pagamento da tarifa, pelo 
mesmo endereço clicando na aba “Imprimir sua Certidão”. 
Certidão da Justiça Federal - emitida no endereço http://www.jf.jus.br/cjf/servico/certidao-negativa.  
Certidão da Justiça Trabalhista – emitida no endereço http://www.trt10.jus.br/ 
  

2. PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FGTS NA AQUISIÇÃO (PMCMV e Convênios – Casa Paulista, Aquisição FGTS, 

Pró-Cotista ou SFH) 
 

Comprovante de Ocupação Laboral Principal 
 
Documento que comprova o local de sua ocupação laboral. A comprovação é feita mediante um dos 
seguintes documentos: 

• Contracheque ou comprovante de rendimentos mensais 

• Carteira de trabalho – folhas de identificação civil e do contrato de trabalho 

• Declaração do empregador – com carimbo CNPJ (ou papel timbrado), endereço e telefone da 
empresa; 

• Declaração de próprio punho do trabalhador – se o imóvel localiza-se no local onde pretende residir 
ou trabalhar. 

 
Comprovante de Residência (obrigatoriamente em nome do trabalhador que utilizará o FGTS) 
 
Para quem vai sacar da conta vinculada do FGTS, o comprovante de endereço apresentado deve estar 
OBRIGATORIAMENTE em nome do trabalhador titular da conta do FGTS.  Podem ser aceitos os seguintes 
documentos, emitidos ou postados há menos de 60 dias 
• conta de água, luz, telefone ou gás; 
• recibo de aluguel ou contrato de locação; 
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• recibo de taxa de condomínio; 
• correspondência via correio (carnês, fichas de cobrança, contracheque, extratos bancários, extratos do 
FGTS, etc.) desde que: 
• comprovada sua autenticidade; 
• não se trate de correspondência pessoal (carta simples); e 
• contenha o carimbo ou chancela dos Correios no próprio documento. 
 
Extrato atualizado do FGTS  
 
Os extratos deverão ser solicitados junto aos guichês de atendimento da Caixa. Admite-se extrato entregue 
pelos Correios ou emitido pela Internet se for possível identificar todos os dados necessários para a 
solicitação do recurso, em especial a “base da conta” – em regra disponível apenas naqueles emitidos no 
guichê da Caixa.A emissão não deve ser superior a 60 dias. Deve apresentar saldo disponível para o saque, de 
acordo com o valor preenchido no formulário “Autorização para Movimentação de Conta Vinculada”. 
 
Declaração do IRPF com Recibo de Entrega ou Declaração de Isento do IRPF 
 
Deverá ser apresentada a declaração completa referente ao último exercício, com recibo de entrega. Se o 
cliente efetuou declaração retificadora, deve apresentar esta acompanhada da original (salvo se retificadora 
entregue dentro do prazo regulamentar da Receita Federal). Se o cliente for isento de apresentação da 
declaração de imposto de renda, deve preencher e entregar em sua forma original, sem rasuras e assinado, o 
modelo disponível em www.bb.com.br/imoveis. 
 
Autorização para Movimentação de Conta Vinculada 
 
Formulário no qual são informados os dados do empregador e do empregado detentor de conta vinculada do 
FGTS, autorizando o resgate do valor pretendido para aquisição de um imóvel ou para 
amortização/liquidação de um contrato de financiamento imobiliário. 
Nesse formulário, o titular da conta vinculada do FGTS também declara que atende aos requisitos exigidos 
pela Caixa Econômica Federal para utilização do FGTS. Disponível em www.bb.com.br/imoveis.  
 
Certidão CRF/FGTS (exigida somente quando o vendedor na operação for PJ) 
 
O CRF é o único documento que comprova a regularidade do empregador perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, sendo emitido exclusivamente pela CAIXA. 
A emissão é eletrônica, no link http://www.fgts.gov.br/empregador/servicos_online/consulta_crf.asp.  
 

3. IMÓVEL 
 

Folha do Carnê do IPTU 
 
O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um imposto que tem fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de propriedade imóvel localizada em zona urbana.   
Necessário apresentar a folha do carnê do IPTU que consta a área do terreno e a área construída do imóvel. 
Essas informações serão confrontadas com a ficha de matrícula do imóvel e durante a avaliação do imóvel. 
Quando houver vaga de garagem autônoma, deve ser fornecida também a folha do carnê correspondente. 
 
Para imóvel novo (registro de habite-se inferior a 180 dias ou nunca transacionado), ainda sem emissão do 
IPTU, admite-se a substituição deste documento pela Certidão Negativa de Tributos Municipais referente a 
área maior (terreno). 
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Ficha de Matrícula Atualizada do Imóvel e Vaga de Garagem 
 
Documento emitido pelo cartório que contém todas as informações sobre o imóvel e, principalmente, o 
número de seu registro no Registro Geral de Imóveis – RGI.   
A ficha de matrícula do imóvel deverá ser atualizada, contemplando todos os registros e averbações 
realizados. Em regra, é emitida conjuntamente com a Certidão de Ônus Reais e Ações Pessoais e 
Reipersecutórias. Sua validade é de 30 dias da data de emissão e o BB não aceita o documento vencido. 
Quando houver vaga de garagem autônoma deve também ser fornecida a matrícula correspondente (atentar 
para o correto preenchimento do campo “Vaga de Garagem” na “Proposta de Financiamento”). Alguns 
cartórios emitem a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula, que também pode ser utilizada em substituição a 
fica de matrícula (devendo conter especificamente o termo “Inteiro Teor” ou citação ao artigo 19 da Lei 
6015/73). 
 
Certidão de Ônus Reais e Ações Reipersecutórias 
 
As certidões relativas a ônus reais dizem respeito às restrições que incidam sobre a propriedade plena e seu 
principal objetivo é ter a certeza de que sobre o imóvel não recai qualquer ônus que possa inviabilizar a 
aquisição do imóvel pelo comprador, como por exemplo, hipotecas, usufrutos, aforamentos, penhoras 
judiciais, etc. 
As ações reais e reipersecutórias dizem respeito à existência de ações que tenham por objeto o imóvel que 
está sendo adquirido, tais como ações de usucapião, demarcatórias, discriminatórias etc. 
Ambas certidões podem ser emitidas em um mesmo documento e são expedidas pelo Cartório de Registro 
de Imóveis – CRI. Tem validade de 30 dias e o BB não aceita o documento vencido. Alguns cartórios emitem a 
referida certidão em conjunto com a ficha matrícula do imóvel ou certidão de inteiro teor e sua utilização 
dessa forma é permitida. 
 
Certidão Negativa de Tributos Municipais (IPTU/TLP) 
 
Documento que comprova a regularidade perante o município/distrito. Na cidade do Rio de Janeiro, esta 
certidão contempla a situação enfitêutica do imóvel. Essa certidão é emitida pelas Prefeituras Municipais ou 
pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. 
As certidões relativas a tributos asseguram que o imóvel não esteja em débito com os órgãos públicos. 
Admite-se certidão positiva com efeito de negativa. 
 

Situações Especiais - Imóvel 
 

Certidão de Aforamento, Contrato ou Termo de Aforamento e comprovante de situação de 
pagamento/regularidade 
 
Aforamento consiste no direito de uso de bens imóveis pertencentes à União.  
Os terrenos aforados pela União ficam sujeitos ao foro de 0,6% (seis décimos por cento) do valor do 
respectivo domínio pleno, que será anualmente atualizado. 
Esse documento comprova a regularidade perante à União e é emitida pela Secretaria do Patrimônio da 
União (http://atendimentovirtual.spu.planejamento.gov.br/) 
 

Para Imóveis Localizados no Estado do Rio de Janeiro 

Certidão de Quitação de Taxa de Incêndio 
 
A taxa de incêndio é arrecadada pelo Estado do Rio de Janeiro e recolhida pelo Corpo de Bombeiros daquele 
Estado e se destina à prevenção e extinção de incêndios. A certidão de quitação da taxa de incêndio retrata a 
situação fiscal momentânea do imóvel em relação a esse tributo. 
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Para Imóveis Localizados na Cidade do Rio de Janeiro 

Certidão de Quitação Fiscal e Situação Enfitêutica do Imóvel 
 
Substitui a Certidão Negativa de Tributos Municipais e Certidão de Aforamento. 
 
Certidão do 9º Ofício do Registro de Distribuição 
 
Caso a certidão seja positiva, deve ser fornecida certidão de objeto e pé de cada processo apontado na 

certidão, exceto quando o vendedor por PJ, construtora ou incorporadora, e o imóvel objeto do financiamento seja 
novo (habite-se inferior a 180 dias ou nunca transacionado). 

 

4. VENDEDOR(ES) 
 

Formulário de Informações do Vendedor  
 
Formulário onde o vendedor informa dados necessários para o acolhimento da operação, inclusive conta 
corrente para crédito e outras declarações exigidas para análise do processo. Deve ser entregue em sua 
forma original, sem rasuras, e assinado pelo(s) vendedor(es), inclusive cônjuge/convivente, se for o caso. 
Disponível em www.bb.com.br/imoveis.  
 
Pessoa Física 
 
CPF e RG (inclusive de cônjuge/convivente) 
 
Apresentar cópias legíveis do CPF e RG de todos os vendedores, inclusive cônjuge/convivente. 
Preferencialmente, o documento fornecido deve ser o mesmo documento que foi utilizado pelo Cartório de 
Registro de Imóveis quando registrou a propriedade desse bem ao atual vendedor. 
 
Comprovante de Estado Civil  
 
Para solteiro(a): não há, atentar para o correto preenchimento do campo “União Estável” na Proposta de 
Financiamento Imobiliário. 
Para casado(a): Certidão de Casamento e Escritura do Pacto Antenupcial registrado no RGI. 
 
A Escritura de Pacto Antenupcial é documento que deve ser apresentado conforme o regime de bens e data 
do casamento: 
• Comunhão de bens, após 26.12.1977; 
• Comunhão parcial de bens, antes de 26.12.1977; 
• Separação de bens em qualquer data; 
• Comunhão de aquestos, a partir de 13.01.2003. 
 
Obs.: A Escritura do Pacto Antenupcial não é exigida para os casos definidos no artigo 1641 do atual Código 
Civil Brasileiro ou artigo 258 do antigo Código. 
O Pacto Antenupcial deve estar registrado no RGI (Registro Geral de Imóveis). Caso o cliente não possua o 
Pacto Antenupcial registrado é necessário efetuar o registro antes de encaminhar a proposta de 
financiamento ao Banco. 
 
Para viúvo(a): Certidão de Casamento, com averbação da condição de viuvez ou certidão de óbito. Atentar 
para o correto preenchimento do campo “União Estável” na Proposta de Financiamento Imobiliário. 
Para separado(a): Certidão de Casamento com averbação da separação ou divórcio. Atentar para o correto 
preenchimento do campo “União Estável” na Proposta de Financiamento Imobiliário. 
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Pessoa Jurídica 

 

CNPJ 
O CNPJ é o cadastro administrado pela Receita Federal do Brasil que registra as informações cadastrais das 
pessoas jurídicas. Assim como o CPF, o CNPJ é um número único que identifica a pessoa jurídica junto à 
Receita Federal, capacitando-a de celebrar contratos, entre outros. 
 
Contrato Social e suas Alterações 
 
É um acordo entre os membros de uma sociedade pelo qual reconhecem a autoridade, igualmente sobre 
todos, de um conjunto de regras que norteiam a empresa. É necessário que os sócios registrem o contrato 
social na Junta Comercial, ou em se tratando de sociedade simples, no Cartório de Registro das Pessoas 
Jurídicas.  
No BB Crédito Imobiliário, o Contrato Social (para empresas “Ltda.”) ou Estatuto Social (para empresas 
“S.A.”) deverá ser solicitado preferencialmente de forma consolidada, devidamente averbado na Junta 
Comercial, pois virá com todas as alterações promovidas nesse documento. Caso não seja consolidado, deve 
vir acompanhado de todas as alterações. 
 
Declaração de Última Alteração Contratual 
 
Documento em que a empresa declara a data da última alteração contratual ou estatutária com a indicação 
dos representantes que irão assinar pela empresa, e o nº do protocolo de registro na Junta Comercial. Pode 
ser substituída pela Certidão/Ficha Cadastra/Simplificada (desde que apresente a última alteração 
contratual). 
Deve ser fornecida em a papel timbrado ou com CNPJ – assinada por detentor de poderes para tal ato e o 
modelo está disponível em www.bb.com.br/imoveis.  
 
Ata de Eleição dos Representantes (em caso de S.A.) 
 
Documento que registra a eleição da diretoria em exercício da empresa. Este documento é confeccionado 
pela empresa e deverá ser registrado no órgão competente. A ata da assembléia-geral ou da reunião do 
conselho de administração que eleger administradores deverá conter a qualificação e o prazo de gestão de 
cada um dos eleitos e ser arquivada no órgão competente. 
 
Declaração com Indicação dos Representantes da Empresa 
 
Formulário confeccionado pela empresa com informações do contrato social ou estatuto, contendo a 
indicação dos representantes que irão assinar pela empresa. Esse formulário é dispensável se o contrato 
social da empresa ou a procuração emitida forem específicos e determinarem único representante 
autorizado a assinar pela empresa, no caso de venda de imóveis. Deve ser fornecida em papel timbrado ou 
com CNPJ da empresa e estar assinada, sem rasuras. 
Se a proposta refere-se a um imóvel novo, verifique junto ao seu gerente de relacionamento BB a possibilidade de dispensa de algum 

dos documentos da PJ elencados acima. 
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Situações Especiais – Vendedor(es) 

 

Procuração – Acompanhada de CPF e RG do Representante 
 
Caso a Procuração seja utilizada para representar o(s) vendedor(es),  o documento deverá deve conter 
poderes específicos para “vender o imóvel (descrição do imóvel), praticar todos os atos necessários para 
efetuar a operação tais como estabelecer condições e preços, dar domínio, direitos e ações, receber e dar 
quitação, assinar instrumento particular de compra e venda e responder pela evicção de direitos”. 
A Procuração deverá ser apresentada juntamente com o CPF e a identidade do representante do 
vendedor(es a, as).Caso a procuração tenha sido lavrada no exterior – apresentar procuração “consularizada” 
no Consulado Brasileiro do país onde foi lavrada, traduzida por tradutor juramentado e, posteriormente, 
registrada em Cartório de Títulos e Documentos. Se lavrada no exterior, em Consulado Brasileiro, é 
dispensada a tradução juramentada e o registro em Cartório de Títulos e Documentos. 
 
Alvará Judicial (Inventário; Representação, Tutela e Curatela) – Acompanhado do CPF e RG do 
Representante 
 
Em caso de espólio deverá ser apresentado alvará judicial autorizando o inventariante a realizar a venda do 
imóvel em nome do espólio, citando inclusive a forma de pagamento dos recursos (conta do inventariante ou 
depósito judicial em nome do espólio).  
Eventuais certidões devem ser providenciadas em nome do espólio. 
Nas operações envolvendo vendedor incapaz ou relativamente incapaz deve ser apresentado alvará judicial 
autorizando o Responsável/Tutor/Curador a realizar a transação imobiliária em nome do assistido ou 
representado.  
Eventuais certidões devem ser emitidas em nome do assistido/representado. 
Em qualquer das situações devem ser apresentados documentos de identificação e CPF do(s) 
inventariante(s)/representante(s) legal(is). 
 
Formulário com os Dados do Interveniente Quitante 
 
Interveniente Quitante é a situação em que o imóvel objeto do financiamento está alienado ou hipotecado à 
outra instituição financeira que deverá comparecer ao instrumento de crédito possibilitando a liberação da 
garantia sobre o imóvel após o recebimento do valor que lhe é devido. 
Nessa situação, deve ser preenchido o formulário com os dados do interveniente quitante, também 
disponível em www.bb.com.br/imoveis. 
 
Comprovante de Domicílio Bancário (apenas para crédito ao vendedor em outros bancos) 
 
Dispensado para correntistas, se crédito do financiamento em conta no BB. Para crédito em outros bancos, 
apresentar cópia de folha de talão de cheque, cópia do cartão bancário ou cópia de comprovante de depósito 
ou extrato bancário. Atentar para que seja da mesma conta informada no formulário “Informações do 
Vendedor”. 
 
Produtores Rurais – Deve ser apresentada CND (Certidão Negativa de Débitos) do INSS ou Declaração de 
Dispensa de Apresentação da CND – INSS. 
 
A CND do INSS é emitida no endereço http://www.dataprev.gov.br/servicos/cnd1.htm.  
O cliente pode ser dispensado de apresentação desse documento (quando o proponente não é empregador 
com código CEI). Nesse caso, deve fornecer o formulário “Dispensa de Apresentação da CND do INSS” 
devidamente preenchido e assinado. O modelo está disponível em www.bb.com.br/imoveis.  
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Particularidades Regionais – Documentos do Vendedor de Acordo com a Localização do Imóvel 

Imóveis Localizados no Distrito Federal 

Apresentar ao Banco: Certidão de Feitos Ajuizados (Certidão Especial do Cartório Rui Barbosa), Certidão da 
Justiça Federal e Certidão da Justiça do Trabalho. 
 
Certidão de Feitos Ajuizados - O documento pode ser solicitado eletronicamente, pelo endereço 
www.distribuidordf.com.br> Pedir Certidão Nada Consta > Selecionar o tipo de certidão “especial”. A 
impressão do documento ocorre, em regra, no dia seguinte da solicitação e pagamento da tarifa, pelo 
mesmo endereço clicando na aba “Imprimir sua Certidão”. 
Certidão da Justiça Federal - emitida no endereço http://www.jf.jus.br/cjf/servico/certidao-negativa.  
Certidão da Justiça Trabalhista – emitida no endereço http://www.trt10.jus.br/ 
 

Imóveis Localizados no Estado do Paraná 

Apresentar ao Banco: Certidões Cíveis, Executivos Fiscais Municipais e Estaduais, Justiça Federal e Justiça do 
Trabalho, do Local de Residência/Sede do(s) Vendedor(es) e Localização do Imóvel. 
Certidão da Justiça Federal - emitida no endereço http://www.jf.jus.br/cjf/servico/certidao-negativa.  
Certidão da Justiça Trabalhista – emitida no endereço http://www.trt9.jus.br 

Imóveis Localizados no Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

Apresentar ao Banco: Certidão Negativa do INSS ou Declaração de Dispensa de Apresentação da CND.  
 
A CND do INSS é emitida no endereço http://www.dataprev.gov.br/servicos/cnd1.htm.  
O cliente pode ser dispensado de apresentação desse documento (quando o proponente não é empregador 
com código CEI). Nesse caso, deve fornecer o formulário “Dispensa de Apresentação da CND do INSS” 
devidamente preenchido e assinado. O modelo está disponível em www.bb.com.br/imoveis.  
 
Para Imóveis no Município de Blumenau/SC, apresentar também: 
Apresentar ao Banco : Certidões Cíveis, Executivos Fiscais Municipais e Estaduais, Justiça Federal e Justiça do 
Trabalho, do Local de Residência/Sede do(s) Vendedor(es) e Localização do Imóvel. 
Certidão da Justiça Federal - emitida no endereço http://www.jf.jus.br/cjf/servico/certidao-negativa.  
Certidão da Justiça Trabalhista – emitida no endereço http://www.trt12.jus.br 

Imóveis Localizados no Estado do Rio de Janeiro 

Apresentar diretamente ao Cartório, para Registro do Instrumento de Crédito, as Certidões dos Cartórios 
Distribuidores das Comarcas de Residência/Sede do Vendedor(es) e Localização do Imóvel: Cíveis, Executivos 
Fiscais Municipais e Estaduais e Justiça Federal.  
Certidão da Justiça Federal - emitida no endereço http://www.jf.jus.br/cjf/servico/certidao-negativa.  

Imóveis Localizados no Estado do Ceará 

Apresentar ao Banco : Certidão Conjunta Negativa de Débitos Estaduais (emitida pela Procuradoria Geral do 
Estado do Ceará). Para a edição do instrumento de crédito, o comprador deve apresentar também a Guia de 
Recolhimento do ITBI e Declaração de Primeira Aquisição Imobiliária, se for o caso. É necessário também que a 
agência BB condutora do seu processo de financiamento encaminhe a cadeia de procuração do representante 
do Banco e a qualificação das testemunhas que assinarão o instrumento de crédito. 
 
 

 

 


